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Taloyhtiössä nyt
Taloyhtiö-lehdestä vinkkejä remontointiin

Tämä Taloyhtiö-lehti on uuden rakentamisen erikoislehden ensimmäinen nu-
mero. Lehden julkaisusta päätettiin jo ennen kuin oli edes viitteitä rakennus-
alan nyt päällä olevasta matalasuhdanteesta – aivan kuin ennakoiden raken-
tamisen painopisteen siirtymistä uudisrakentamisesta korjausrakentamiseen. 
Lehden sisältö painottuukin remontointiin ja jo nimensäkin mukaisesti nimen-
omaan taloyhtiöiden isojen ja pienien korjaustoimenpiteiden suunnittelun, 
budjetoinnin ja toteutuksen ohjaukseen. Lehti ja sitä tukeva Taloyhtiö-portaali 
ovatkin työkalu ja apuväline kaikille taloyhtiön osapuolille; isännöitsijöille, yh-
tiöiden hallitusjäsenille, kiinteistöhuoltoyhtiöille ja toki myös remontin mak-
sajille – omistajille ja asukkaille.
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Asuntojen uudisrakentamisessa ja remon-
toinnissa on muutama keskeinen ero. Oma-
kotitalon rakentaminen alkaa ja voi päättyä-
kin haaveiluun, aloittaminen tontti- tai raha-
pulaan. Yhtiömuotoiset hankkeet käynnisty-
vät markkinatilanteen mukaan – ja niin myös 
pysähtyvät. Tiettyä tarvetta ja tahtotilaa on 
kuitenkin aina ilmassa, jotkut realiteetit vain 
säätelevät aloitusta. Vuonna 2009 uusien 
kohteiden aloituksia ei jarruta rahan hinta eikä 
välttämättä sen saatavuuskaan.

Myös remontoinnissa on kaksi puolta. 
Sekä pientaloasukkaiden että taloyhtiöiden 
tiedossa on asunnossa ja/tai rakennukses-
sa olevia korjaustarpeita, joita tehdään, jos 
on tekijöitä, jos on rahoitus kunnossa tai kun 
esimerkiksi viranomaiset niin vaativat. Nämä 
korjaustyöt – joiden välttämättömyys kyllä 
tiedetään – eivät kuitenkaan aina ole ns. kii-
retöitä. Voidaan tehdä huomennakin tai ensi 
kesänä. Mutta, entäpä jos katto vuotaa, jul-

kisivusta alkaa rappaus tippumaan tai se pahin mahdollinen; putkistot pamahtavat. Silloin 
tehdään kiireellä – kun on pakko.

Kaikki rakennusalalla työskentelevät tietävät, että rakennuksilla ja rakennusosilla on 
elinkaarensa, toisilla pidempi, toisilla lyhyempi. Elinkaarta saa jatkettua hyvällä ja sään-
nöllisellä huoltotoiminnalla, siis ennaltaehkäisevällä korjaustoiminnalla. Tosiasia on vaan 
nyt, että Suomessa on tuhansittain 60- ja 70-luvulla, jopa 80-luvullakin rakennettuja ker-
ros- ja rivitaloja, joiden kohdalla ennusteet eivät ole hyvät. Niinpä nyt onneksi tehdäänkin 
ja monelta – mm. valtiovallan – taholta kannustetaankin remontoimaan “ennen kuin on 
liian myöhäistä”.

Taloyhtiöiden korjaustoimenpiteitä pohtivat ovat nyt tavallaan kahden tien risteykses-
sä. Valitako edullinen (lue: edulliselta kuulostava) vai luottaako jo alalla osaamisensa osoit-
taneiden ammattitaitoon, josta voi joutua maksamaan hieman enemmän. Ei niin, etteikö 
halpa voisi olla hyvää, mutta muuta esimerkkiä en nyt muista kuin näppylähanskat, joita 
saa kymmenen paria kolmella eurolla. Ongelmana saattaa nimittäin olla, että remontoin-
nin puolelle siirtyy tekijöitä, jotka voivat olla ihan hyviä uuden rakentamisen puolella, mut-
ta kun peruskorjaaminen on kuitenkin hieman toisenlaista toteutukseltaan. Tahattomat 
virheet ovat yhtä kohtalokkaita kuin tahalliset.

Suomalaisia pientalorakentajia jo pari vuosikymmentä opastaneen Rakentaja.fi -palve-
lun rinnalle on nyt tuotettu parin vuoden kehitystyönä erityisesti taloyhtiöiden remontoin-
nin suunnitteluun ja ohjauksen hallinnointiin keskittyvä palvelu, jonka lukuisista muistakin 
ominaisuuksista voit lukea toisaalla lehdessämme.
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Taloyhtiöiden korjaustarpeiden voimakas 
kasvu oli huomioitu ja samalla todettu et-
tei kyseiselle sektorille ole olemassa koko-
naisvaltaista neuvonta- /ohjeistuspalvelua. 
Ennen hankkeen aloitusta käytiin vielä var-
mistusneuvotteluja useamman taloyhtiön 
isännöitsijän sekä hallituksen kesken. Viesti 
oli kaikissa sama, eli yksittäisiä tiedontarjo-
ajia löytyy mutta yksikään ei tarjoa palvelu-
ja koko taloyhtiösektorille. Kaikki osapuo-
let olivat yksimielisiä siitä että mikäli uutta 
palvelukokonaisuutta lähdetään rakenta-
maan on sen palveltava sekä asunto- että 
kiinteistöyhtiöitä ja näiden kaikkia osapuo-
lia, eli asukkaita, osakkaita, hallituksen jä-
seniä, isännöitsijöitä sekä kiinteistönhoito-
alan henkilöitä.

Tekesin rooli ratkaiseva

Taloyhtiöprojekti eteni tarveneuvottelujen 
jälkeen “suunnittelupöydällä” nopeasti 
ja Tekesille hankkeesta jätettiin hakemus 
15.4.2008. Tekesissä hanke käsiteltiin todel-
la ripeässä aikataulussa ja erilaisten lisäsel-
vityspyyntöjen jälkeen hankkeelle näytettiin 
vihreää valoa 18.6.2008 jonka jälkeen koko 
projekti sai aivan uuden tuulen purjeisiinsa. 
Tekesin rooli tämänkaltaisissa uusissa han-
kekokonaisuuksissa on huomattavasti suu-
rempi kuin hankkeeseen sitä kautta saatava 
rahallinen tuki. Tukipäätös vaatii aina tarkan 
aikataulutuksen mikä estää isojen hankkei-
den karkaavan alkuperäisestä aikataulus-
taan vuosien päähän. Tekesin mukanaolo 
hankkeessa antaa aina myös sekä henkistä 
että imagollista selkärankaa hankkeelle.

Tavoitteet ja jatkokehitys

Jo liikkeelle lähdettäessä koko projektille 
asetettiin selkeät tavoitteet:
1. Sen on palveltava taloyhtiön hallitusta.
2. Sen on palveltava isännöitsijöitä.
3. Sen on palveltava eri kiinteistönhoitoalan 
osapuolia.
4. Sen on palveltava osakkaita.
5. Sen on palveltava asukkaita.
6. Sen on oltava tietopankki ja yhteyden-
pitoväline.
7. Sen on oltava helppokäyttöinen.
8. Sen on oltava käyttäjälleen täysin il-
maista.
9. Sen on jatkuvasti kehityttävä.
10. Ja ennen kaikkea sen on oltava alansa 
ykkönen.

Eli perin vaatimattomia tavoitteita, mutta 
kaikki osapuolet olivat ajatuksista yhtä miel-
tä. Jos ei tavoite ole riittävän korkealla on 
parempi ettei koko hommaa aloitetakaan.

Hiljaiseloa ennen julkaisua

Koko projektin rakennusajan hanketta on 
viety eteenpäin sammutetuin lyhdyin eikä 
asiasta ole haluttu yhtään julkisuutta. Taus-
talla hanketta on kuitenkin viety voimak-
kaasti eteenpäin. Erilaisia neuvotteluja 
taloyhtiöissä asioista vastaavien hallitus-
ten jäsenten, yksittäisten isännöitsijöiden 
sekä isännöitsijätoimistojen, taloyhtiöiden 
urakointeja vetävien yritysten sekä raken-
nusteollisuuden asiantuntijoiden kanssa on 
käyty satoja. Tammi-helmikuun vaihteessa 
pidettyjen Rakenna & Remontoi -messu-
jen yhteydessä pidettiin myös taloyhtiöi-
den päättäjille ja isännöitsijöille suunnattu 
seminaari, jonka yhteydessä saatiin arvo-
kasta palautetta ja toiveita palvelun kehit-
tämiseen. Näiden neuvottelujen pohjalta 
sisältö on muokkautunut nykyiseen muo-

toonsa. Itse palvelu avattiin hieman ennen 
tämän lehden ilmestymistä, eli 28.5.2009 
ja samalla hetkellä alkoi myös taloyhtiöiden 
ja yksittäisten osakkaiden sisään kirjautu-
minen palveluun. Samalla hetkellä alkoi 
myös kyseiselle kohderyhmälle suunna-
tun oman verkkolehden tekeminen. Verk-
kolehti ilmestyy alussa kerran kuussa tii-
vistäen tahtiaan jatkossa. Kuten palvelu, 
myös verkkolehti on täysin ilmainen ja sen 
voivat kaikki halukkaat tilata itselleen pal-
velun kotisivulta osoitteesta www.raken-
taja.fi /taloyhtiö

Alansa ykkönen jo julkaistaessa

Se mitä kaikkea palvelu pitää sisällään ja 
mitä se tarjoaa eri osapuolille, käydään tar-
kemmin läpi seuraavilla sivuilla. Yksi asia on 
kuitenkin ylpeänä todettava; alun tavoitteis-
ta on kohta 10 toteutunut, palvelu on jo jul-
kaisunsa yhteydessä noussut palvelusisäl-
löltään ja laajuudeltaan alansa ykköseksi.

Mitä tulevaisuus tuo tullessaan?

Tekes-hankkeena projekti on edennyt vasta 
hieman yli puolen välin, eli sinne asetettujen 
toimintojen on oltava valmiina tammikuun 
lopussa vuonna 2010. Käytännössä palvelu 
ei kuitenkaan tule koskaan olemaan täysin 
valmis sillä eri osapuolia palvelevia osioita 
ja sisältöä tullaan lisäämään jatkuvasti. Han-
ketta ei olla tehty vuosia vaan vuosikym-
meniä silmälläpitäen ja sen tulevaisuuden 
rakentamisessa toivotaan myös eri osapuo-
lien voimakasta mukanaoloa. Mikäli huo-
maat jonkin puutteen tai mieleesi tulee jo-
tain mitä palvelun olisi hyvä sisältää ja mikä 
entistä paremmin palvelisi sinua tai sinun 
yhtiötäsi, laita viestiä tulemaan sähköpostil-
la osoitteeseen taloyhtio@rakentaja.fi .

Taloyhtiöprojektin synty 

ja tavoitteet

Taloyhtiöprojektia on kehitelty ajatusmielessä jo vuodesta 
2005 lähtien, mutta sen varsinainen toteutus lähti liikkeelle 
Tekesin ja rakennusteollisuuden kanssa suoritettujen alku-
keskustelujen jälkeen alkuvuodesta 2008. Molemmat osa-
puolet kiinnostuivat hankkeesta ja kehottivat aloittamaan 
hankkeen mahdollisimman nopeassa aikataulussa. 

Teksti: Pentti Teponoja

 Kuva: Keijo Aulu

Rakentaja.fi /taloyhtiö
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Kaikille avoimet palvelut

Taloyhtiö-projektin teknisenä ja toiminnallisena pohjana on ollut 
vuosituhannen alusta toiminut rakentajille ja remontoijille suunnat-
tu Rakentaja.fi -palveluportaali, jonka käyttäjäksi on rekisteröitynyt 
jo 280 000 kuluttajaa ja ammattilaista. Rakentaja.fi  -palvelun tavoin 
tämä taloyhtiöille suunnattu palvelu on pääosiltaan avoin kaikille 
jotka haluavat erilaista taloyhtiöitä koskevaa tietoa. Kaikille avoin 
ja ilmainen palvelu, joka löytyy sivuston vasemmasta laidasta pitää 
sisällään mm. seuraavia asiakokonaisuuksia.

Taloyhtiö ja eri osapuolten rooli, vastuut ja 
velvollisuudet

“Taloyhtiö ja osapuolet” -valikko käy yksi-
tyiskohtaisesti läpi erilaiset ongelmatilan-
teet ja niiden ratkaisemisen taloyhtiössä. 
Tämänkaltaisia voivat olla esimerkiksi osa-
kekirjojen kuoletukset ja muutokset.

Osakkeenomistaja, eli mitä ovat osak-
keenomistajan oikeudet sekä erilaiset vel-
vollisuudet ja vastuut.

Yhtiökokous sen kaikkine tehtävineen, 
osallistumis- ja äänioikeuksineen, koolle-
kutsumisineen, kokousmenettelyineen ja 
jälkipyykkeineen käydään läpi niin ettei ke-
nellekään jää asiat epäselviksi.

Hallitus kokonaisuudessaan, eli yksittäi-
sen jäsenen valinnat, eroaminen tai erotta-
minen. Hallituksen tehtävien lisäksi käydään 
läpi myös esimerkiksi hallituksen korvaus-
vastuut, vastuuvapaudet ja vahingonkorva-
usvaatimusasiat.

Isännöitsijä eli isännöitsijän valinta ja 
samoin kuin hallituksen osalta minkälaisia 
ovat hänen roolinsa erilaisissa korvausvas-
tuu- vastuuvapaus ja vahingonkorvausvaa-
timusasioissa.

Taloyhtiön taloussuunnittelu

Taloussuunnittelu on yksi taloyhtiön halli-
tuksen ja isännöitsijän tärkeimmistä tehtä-
vistä. Taloussuunnittelu pitää sisällään niin 
lyhyen aikavälin maksuvalmiussuunnittelua, 
pitkän ajan taloussuunnittelua kuin talousar-
vioidenkin tekoa. Taloussuunnittelulla pide-
tään huolta siitä, että normaalien juoksevien 
kulujen lisäksi suuremmat ja joskus ikävästi 
yllättävät remontit eivät vie yhtiön osakkaita 
vararikkoon. Osiossa käydäänkin läpi kiin-
teistöstrategia, maksuvalmiussunnitelmat, 
tulevaisuussuunnittelu, talousarvion laatimi-
nen, kirjanpito sekä tilinpäätös.

Mitä vastuita seuraa asunnon myymisestä/ 
ostamisesta

Asuinhuoneisto-valikko käy tarkasti läpi 
asunnon myynnin yhteydessä huomioitavat 
asiat, koskevat ne sitten uutta tai vanhaa 
asuntoa. Eli mitä huomioitavaa on asunnon 
luovutuksessa ja sen mahdollisesti viivästy-
essä, miten määritellään asunnossa oleva 
korvauksiin tms. johtava virhe, milloin osta-
jalla on oikeus saada korvaus em. virheestä 
ja vastaavasti mitkä ovat ostajan vastuut ja 
velvollisuudet.

Huoneiston vuokraus ja asunnon haltuunotto

Antaessaan huoneistoaan vuokralle vuok-
ranantaja ratkaisee hoitaako hän vuokraus-
tilanteen itse vai käyttääkö välittäjää kuten 
myös vuokralainen asuntoa etsiessään. 
Sekä vuokranantaja ja vuokralainen voivat 
tehdä kirjallisen toimeksiannon välittäjälle. 
Vuokranantajaa vuokraustilanteessa kiin-
nostaa vuokrasuhteen kesto sekä vuokra-
laisen maksukyky. Asuinhuoneisto-osiossa 
käydään tyhjentävästi läpi koko huoneiston 
vuokrauskäytäntö aina vuokrasopimusten 
laadinnasta ja huoneiston kunnosta vuok-
raoikeuden siirtoon, irtisanomiseen ja pur-
kuun.

Asunto-osakeyhtiöllä on oikeus ottaa 
osakkeenomistajan hallinnassa oleva huo-
neisto haltuunsa laissa määritellyin edel-
lytyksin enintään kolmen vuoden ajaksi. 
Miten ja mistä syystä haltuunotto voidaan 
tehdä.

Kunnossapitovastuut

Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä yhtiön 
rakennuksen ja muiden tilojen korjausvas-
tuun jakamisesta yhtiön ja osakkeenomis-
tajan kesken. Mikäli tällaisia määräyksiä yh-

tiöjärjestyksessä ei ole, jakaantuu vastuu 
asunto-osakeyhtiölain 78 §:n mukaisesti. 
Kunnossapitovastuut -osiossa käydään 
näitä vastuuasioita ja vastuunjakautumisia 
vahingonkorvausvelvollisuuksineen läpi ja 
mukaan on kerätty myös erilaisia korkeim-
man oikeuden päätöksiä asunto-osakeyhti-
ön ja osakkeenomistajan välisistä kiistaky-
symyksistä.

Miten korjaushanke viedään taloyhtiössä läpi

Taloyhtiöissä erilaisten korjaustöiden läpi-
vienti on usein todella haastavaa sillä isän-
nöitsijä tai hallitus ei välttämättä ole tottunut 
tämänkaltaisten projektien läpivientiin. Kor-
jaushanke prosessina -osiossa käydään ni-
mensä mukaisesti korjaushankkeen eteen-
päin vieminen prosessimuodossa läpi. Eli 
minkälaiset vastuuhenkilöt hankkeelle vali-
taan ja miten itse hanke viedään eteenpäin 
vaihe vaiheelta aina hankkeen ensi suunnit-
telusta tarjouspyyntöihin, urakoitsijan valin-
nasta urakkasopimuksiin, sekä maksupos-
tisuunnittelusta itse työn vastaanottoon ja 
takuuaikaan.

Suunnittelu, valvonta, rahoitus, vakuutukset 
sekä itse rakennusvaiheopastukset

Edellä mainittujen asiakokonaisuuksien li-
säksi sivustolta löytyvät luonnollisesti mm. 
tarkemmat materiaali- ja rakenneohjeet. 
Kaikki nämä ovat siis täysin vapaasti luki-
joiden käytössä olevia palveluita.

Teksti: Pentti Teponoja

Rakentaja.fi /taloyhtiö
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Tämän palvelun sisältö muokkautuu käyttäjänsä mukaan ja lyhyesti sanottuna se on koko 
yhtiön täydellinen asiakirja- ja tietopankki. Koko palvelu antaa käyttäjälleen sitä enemmän 
mitä enemmän sinne tietoa tallentaa ja tavoitteena onkin että sinne tallennetaan kaikki 
asiat mitkä millään tavoin liittyvät taloyhtiön toimintaan, olivat ne sitten erilaisia yhteystie-
toja, sähkölaskuja, urakkatarjouspyyntöjä tai asukkaan tekemiä virheilmoituksia. Alla hie-
man esimerkkiä miten hallituksen jäsenet ja isännöitsijä hyötyvät palvelusta jonne on tal-
lennettu ohjeiden mukaiset tiedot.

Oma yhtiö/asunto

Kun yhtiö tai yksittäinen osakehuoneisto 
kirjataan palveluun, avautuu käyttäjälle täy-
sin uusi näkymä joka pitää sisällään vain 
omaa yhtiötä tai asuntoa koskevat tiedot. 
Jos esimerkiksi isännöitsijällä on hoidetta-
vanaan useita yhtiöitä voidaan nämä kaikki 
kirjata palveluun.

Täydellinen yhteystietoarkisto

Isännöitsijän ja 

hallituksen yksilöllinen 

tietopankki

Edellisessä jutussa käytiin läpi asioita, joita sivusto pitää täysin 
vapaasti kaikkien käytössä sisällään. Kirjaamalla taloyhtiö ”jäse-
neksi” palveluun, aukeaa taloyhtiön käyttöön kuitenkin täysin oma 
TaloyhtiöOptimi, joka pitää sisällään todella laajan ja yksilöllisen 
palvelukokonaisuuden ja jonka yksi päätehtävistä on auttaa niin 
taloyhtiön hallitusta että yhtiön isännöitsijää työssään.

Teksti: Pentti Teponoja

 Kuvat: Keijo Aulu

Rakentaja.fi /taloyhtiö
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Taloyhtiön yhteystietoarkistosta löytyvät 
selkeästi eri ryhmiin jaotellut yhteystiedot 
taloyhtiön hallituksen jäsenistä, osakkaista, 
asukkaista, huoltohenkilöstöstä, rahoitus- 
ja vakuutusyhtiöiden omat yhteyshenkilöt, 
sekä erilaiset yhtiöille töitä tehneet urakoit-
sijat. Näin esimerkiksi taloyhtiön salaojituk-
sen avannut henkilö löytyy useammankin 
vuoden takaa.

Opastava ja muistuttava yksilöllinen huolto-
kirja

Jokaisessa yhtiössä on olemassa huolto- 
tai korjaustöitä joihin eivät yleisohjeet tark-
kaan sovi. TaloyhtiöOptimissa isännöitsijä 
tai hallituksen jäsen voi tehdä itse yhtiötään 
koskevia huolto-ohjeita ja selventää ohjetta 
valokuvin. Arkistosta löytyy myös valmiiksi 
kymmenittäin valmiita yleishuolto-ohjeita 
jotka esimerkiksi isännöitsijä voi aktivoida 
käyttöön ja valita halutun muistutusvälin. 
Tämän jälkeen ohjelma muistuttaa halut-
tuja henkilöitä aina kuun alussa tulevista 
huoltotöistä. Kaikki huoltotyöt jäävät myös 
arkistoon ja näin jälkikäteen on aina tarkis-
tettavissa koska edellinen huolto on tehty, 
kuka sen on tehnyt ja onko sen yhteydessä 
kirjattu ylös jotain huomioitavaa.

Täydellinen dokumenttiarkisto

Dokumenttiarkistosta löytyvät kaikki taloyh-
tiön piirustukset, tehdyt tarjouspyynnöt ja 
urakkasopimukset liitetiedostoineen. Erilai-
set reklamaatiot ja taloyhtiön mahdollisesti 

tekemät kauppakirjat ja vuokrasopimukset 
ovat myös täällä tallessa omissa vuosima-
peissaan. Luonnollisesti kaikki hallituksen 
kokouksien pöytäkirjat ja tehdyt päätökset 
sekä yhtiökokouspöytäkirjat löytyvät helpos-
ti aikajärjestyksessään dokumenttiarkistos-
ta ja tämä paitsi helpottaa, niin se tuo myös 
säästöä kun erilaiset tulosteniput voidaan 
unohtaa. Samoin osakehuoneistoja kos-
kevat tiedot, erilaiset yhteistilojen vuorot 
yms. ovat täällä helposti muokkailtavissa. 
Dokumenttiarkistossa on myös näkymära-
joitin, eli hallituksen kokouksista vain pää-
tökset ovat kaikkien osakkaiden nähtävillä 
ja itse kokouspöytäkirjat vain hallituksen 
jäsenillä.

Taloyhtiön sisäinen tiedotus ja keskusteluka-
nava/-väline

Vedentulo katkeaa tai viikon päästä pidettä-
vät pihatalkoot. Molemmat ovat aiheita jois-
ta voi lähettää sähköposti tai tekstiviestitie-
dote asukkaille. Tiedoteosiossa tiedotteita 
voidaan lähettää heti tai ajastetusti ja kaikki 
lähetetyt tiedotteet arkistoituvat automaat-
tisesti jolloin niitä voidaan vielä myöhemmin 
tarkistella… vaikka vain haluttaessa varmis-
taa että kuinka hyvissä ajoin viimeksi putki-
remontista varoitettiin.

Korjausajan tietojen taltiointi

Kun esimerkiksi taloyhtiön saunatilat korja-
taan tai johonkin huoneistoon tehdään ta-
loyhtiön toimesta vesieristys tallennetaan 

kohteen työtapa-, työntekijä- ja materiaa-
litiedot Rakennus-/korjausaika -mappiin ja 
näin vuosienkin päästä on helppo selvittää 
mitä missäkin huoneistossa on tehty, kuka 
sen on tehnyt ja millä materiaaleilla.

Isännöitsijä vaihtuu – tiedot siirretään uudel-
le isännöitsijälle

Monessa taloyhtiössä ison ongelman aihe-
uttaa myös esimerkiksi hallituksen puheen-
johtajan tai isännöitsijän vaihtuminen. Heillä 
hyvin hallussa ollut tieto tulisi siirtää uudel-
le asioiden hoitajalle. Pahvilaatikot kasaan 
ja kipataan uudelle tulokkaalle. Siitä nipusta 
ei hevin etsitä vanhoja päätöksiä tms. Talo-
yhtiöOptimissa tiedot esimerkiksi isännöit-
sijältä toiselle siirretään tunnuksien siirrolla, 
eli valtuudet vaihdetaan uusille tunnuksille. 
Ja näin kaikki arkistot pysyvät hyvässä hal-
lussa ja tärkeä historiatieto on helposti uu-
den toimijan selattavissa.

Edellä esitetty on vain pieni läpileikkaus 
sivuston tuomista mahdollisuuksista isän-
nöitsijän ja hallituksen arkirutiiniin. Oman 
etunsa tuo luonnollisesti myös se että 
asukkaat ja osakkaat löytävät palvelusta 
kaikki tiedot helposti ja näin erilaiset yhtey-
denotot ”turhien” kysymysten muodossa 
vähenevät.

Taloyhtiöille koko palvelu on täysin mak-
suton, ei liittymis-, kuukausi- tms. mak-
suja.

Rakentaja.fi /taloyhtiö
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Oma yhtiö/asunto

Kun yksittäinen osakehuoneisto kirjataan palveluun, avautuu käyttäjälle täysin uusi näky-
mä joka pitää sisällään vain omaa yhtiötä ja asuntoa koskevat tiedot. Jos osakkaalla on 
omistuksessaan useampi kohde voidaan nämä kaikki kirjata palveluun.

Täydellinen yhteystietoarkisto

Omaan yhteystietoarkistoon on tarkoitus tallentaa kaikki yhteystiedot jotka jotenkin liittyvät 
kyseiseen asuntoon. Täältä löydät tarvittaessa myös yhteystiedot taloyhtiön hallituksen 
jäsenistä, osakkaista ja huoltohenkilöstöstä sekä esimerkiksi omat rahoitus- ja vakuutus-
yhtiöiden yhteyshenkilösi. Näin esimerkiksi pesuhuoneen hanan vaihtanut putkiurakoitsija 
löytyy useammankin vuoden takaa.

Osakkaan ja asukkaan 

yksilöllinen tietopankki

Jokainen osakas voi liittää oma osakkeensa palveluun vaikka 
taloyhtiötä sinne ei vielä olisikaan kirjattu. Kun samasta yhtiös-
tä myöhemmässä vaiheessa kirjautuu joku muu osakas tai koko 
yhtiö, löytävät nämä kohteet automaattisesti toisensa yhtiöiden 
ly-tunnusten perusteella. Palvelun jäseneksi liittynyttä asukas-
ta/osakasta auttavat muun muassa seuraavat yksilölliset pal-
velut.

Täydellinen dokumenttiarkisto

Dokumenttiarkistoon voit tallentaa oman 
osakkeen piirustukset, sekä mahdolliset osa-
kehuoneiston korjaustöistä tehdyt tarjous-
pyynnöt ja urakkasopimukset kaikkine liite-
tiedostoineen. Osakkeen kauppakirjajäljen-
nös sekä vuokrattujen huoneistojen vuokra-
sopimukset ovat myös täällä tallessa omissa 
vuosimapeissaan. Omaa taloyhtiötä koskevat 
tiedot, kuten hallituksen päätökset sekä yh-
tiökokouspöytäkirjat löytyvät helposti aikajär-
jestyksessään dokumenttiarkistosta. Oman 

Teksti: Pentti Teponoja

 Kuva: Keijo Aulu

Rakentaja.fi /taloyhtiö
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Nyt tarjoamme kesän ajan taloyhtiöille myös palveluamme tietojen liittämiseksi 
järjestelmäämme. Palvelu on täysin veloituksetonta. Alla tiedot minkä avulla saam-
me luotua taloyhtiötänne hyvin palvelevan kokonaisuuden:
– Yhtiöjärjestys
– Osakasluettelo
– Isännöitsijäntodistus, 1 kpl
– Yhtiökokouksien pöytäkirjat tallennettavaksi halutulta ajalta
– Hallituksen kokousten pöytäkirjat tai päätökset
• hallituksen kokousten pöytäkirjat tulevat näkyviin vain hallitusten jäsenille
• hallituksen tekemät päätökset näkyvät kaikille osakkaille
– Yhtiön tilinpäätöstiedot/ taseet halutuilta vuosilta
– Talousarviot halutuilta vuosilta
– Tiedot yhtiön saunavuoroista tai autopaikoista
– Mahdolliset jätetyt tarjouspyynnöt
– Mahdolliset uudet urakkatarjoukset
– Mahdolliset urakkasopimukset

Yllämainitut tiedot tallennetaan toimestamme yhtiönne tietokantaan. 
Esimerkiksi kokouspöytäkirjoja voit lähettää useammalta vuodelta, jolloin ne 

tallennetaan omiin vuosikansioihinsa ja ovat näin helposti selattavissa ja tallessa 
yhdessä paikassa.

Ko. tiedot ovat jatkossa vain yhtiönne sisäisessä käytössä. Yhtiön tietoja voivat 
jatkossa täydentää joko isännöitsijä tai hallituksen puheenjohtaja. Osakkaat pääse-
vät perustallennuksen jälkeen täyttämään omaa osakettaan koskevia tietoja omilta 
tileiltään. Osakkaiden omia täyttöjä eivät näe muut taloyhtiön asukkaat.

Mikäli tallennettavaksi haluamasi tiedot ovat sähköisessä muodossa lähetä ne 
sähköpostiosoitteeseen  taloyhtiotallennus@rakentaja.fi 

Mikäli ne ovat paperisessa muodossa, lähetä ne osoitteeseen:
Suorakanava Oy
Taloyhtiötallennus
Luotsinmäenpuistokatu 1
28100 PORI

Taloyhtiön/osakkeen oma lisääminen palveluun

Jokainen voi luonnollisesti lisätä myös itse kohteensa palveluun. Kohteita voi lisätä 
rajoittamattoman määrän, toisin sanoen esimerkiksi isännöitsijä voi liittää palve-
luun kaikki isännöimänsä kohteet jonka jälkeen niiden kaikkien hallinta tapahtuu 
yhden tilin kautta. Vaihtoehtoisesti esimerkiksi osakkeen omistaja voi saman tilin 
kautta hallinnoida kaikkia omistamiaan osakkeita. 

Yhtiöiden ja osakkeiden lisääminen järjestelmään on helppoa ja asiasta löytyy 
myös selkeä kuvallinen opastus osoitteesta  www.rakentaja.fi /taloyhtiö/liittymi-
nen

Lähetä taloyhtiösi 

tiedot meille, 

niin me liitämme 

yhtiön puolestasi 

järjestelmään

osakkeen tiedot ovat luonnollisesti vain osakkeen-
omistajan itsensä nähtävillä ja näin täältä löytyvät 
arkistot myös esimerkiksi työ- ja perheasioille. Esi-
merkiksi lasten lukujärjestykset ja kilpailutulokset 
voi kätevästi tallentaa omaan arkistoonsa.

Taloyhtiön sisäinen tiedotus- ja keskustelukana-
va/-väline

Taloyhtiön sisäinen tiedote- ja keskustelukanava 
tuo tietoosi mitä taloyhtiössä on tapahtumassa, 
mutta itsekin voit hyödyntää sitä lähettämällä 
esimerkiksi ympärilläsi olevien asuntojen omis-
tajille tiedotteen että viikonlopun aikana asun-
nossasi tehdään remonttitöitä ja valitat sen 
mahdollisesti aiheuttamaa meteliä. Tai yhtä hy-
vin voit kysyä haluaako joku noutaa itsellesi yli-
määräiseksi jääneen television tms. tms.

Jos jokin hanoistasi vuotaa voit lähettää vies-
tin huoltoyhtiölle ja pyytää heitä ilmoittamaan 
koska se ollaan tulossa korjaamaan.

Opastava ja muistuttava yksilöllinen huoltokirja

Jokaisessa asunnossa on olemassa huolto- tai 
korjaustöitä joihin eivät yleisohjeet tarkkaan 
sovi. TaloyhtiöOptimissa asukas voi tehdä itse 
asuntoaan koskevia huolto-ohjeita ja selventää 
ohjetta tarvittaessa valokuvin. Näin esimerkiksi 
matkoilla ollessaan on helppo opastaa jotakin 
muuta tekemään tarvittavan huoltotyön pyytä-
mällä katsomaan kyseistä ohjetta arkistosta.

Koska ohjelma antaa muistutuksen tulevasta 
tapahtumasta voi tänne vapaasti tallentaa myös 
esimerkiksi tietoja joistain suuremmista tapah-
tumista tai merkkipäivistä. Näin taataan asian 
muistaminen kun se on ajankohtaista.

Kohteessa käytettyjen materiaalien ja muiden 
hankintojen taltiointi

Kun tallennat omana omistusaikanasi tekemä-
si remonttityöt, eli annat tiedot mistä materiaa-
leista mikäkin kohta on tehty ja kuka kyseisen 
työvaiheen on tehnyt helpotat itseäsi ja asun-
non tulevia omistajia jatkoremonteissa. Kaikki 
tiedot tallennetaan selkeästi huoneittain ja näin 
esimerkiksi vuokranantajana toimiessasi sinun 
on vaivatonta katsoa koska esimerkiksi huoneis-
ton jääkaappi tms. on viimeksi vaihdettu.

Omistaja vaihtuu – tiedot siirretään uudelle 
omistajalle

Kun joskus olet myymässä asuntoasi eteenpäin 
antaa ostaja varmasti suuren arvon huoneistos-
ta tekemällesi huoltokirjalle ja sille että kaik-
ki tarvittava tietous on helposti käsillä. Kaikki 
nämä myytävää osaketta koskevat tiedot siirrät 
myynnin yhteydessä helposti uudelle omista-
jalle. Näin hän voi osaltaan jatkaa asunnon tie-
tojen täydentämistä

Edellä esitetty on vain pieni läpileikkaus si-
vuston tuomista mahdollisuuksista asukkaal-
le/osakkaalle.

Asukkaalle ja osakkaalle koko palvelu on 
täysin maksuton, ei liittymis-, kuukausi- tms. 
maksuja.

Rakentaja.fi /taloyhtiö
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Yleistä

Hallitus on pitkän v. 2004 alkaneen valmistelun jälkeen jättänyt 
eduskunnalle esityksen uudeksi asunto-osakeyhtiölainsäädännök-
si (HE 24/2009). Lakiuudistuksen tavoitteena on edistää asumis-
ta asunto-osakeyhtiömuotoisessa yhtiössä siten, että asumine 
on järjestettävissä osakkeenomistajien kannalta mahdollisimman 
tehokkaasti, turvallisesti ja riittävästi ennakoitavalla tavalla, kuten 
hallituksen esityksen alussa todetaan.

Uudistus tarkoittaa lain kokonaisuudistusta, jolla pyritään har-
monisoimaan lainsäädäntöä vastaamaan oikeuskehitystä, oikeus-
käytäntöä, voimassa olevassa laissa havaittuja puutteita sekä jo 
aiemmin voimaantullutta osakeyhtiölakia.

Uudistuksessa selvennetään päätöksentekoa, osakkeenomis-
tajan määräämisoikeutta huoneistostaan sekä ongelmakohdiksi 
usein muodostunutta rajanvetoa yhtiön ja osakkeenomistajan kun-
nossapitovastuussa.

Laissa selvennetään osakkeenomistajan ja taloyhtiön vas-
tuurajaa, osakkeenomistajien itsensä tekemiä muutostöitä ja kun-
nossapitoa sekä tätä koskevaa päätöksentekoa.

Uudessa laissa on tarkoitus korostaa yhdenvertaisuusperiaatet-
ta sekä sen huomioonottamisesta päätöksenteossa.

Uudistuksessa selvennetään myös osakkeenomistajan ja yhti-
ön välistä oikeussuhdetta tarkis-
tamalla yhtiön päätösten moit-
timista koskevia sääntelyä sekä 
osakkeenomistajien ja yhtiön va-
hingonkorvausvastuuta.

Kunnossapitovastuusta

Taloyhtiön ja osakkeenomistajien 
kunnossapitovastuuta täsmenne-
tään siten, että yleisperiaatteen 
mukaisesti osakkeenomistaja on 
vastuussa vaikutusmahdollisuuk-
siensa rajoissa olevista, lähtökoh-
taisesti hänen omistamansa huo-
neiston käytön perusteella kulu-
vista tai merkittäviltä osin hänen 
henkilökohtaisten mieltymysten-
sä mukaisesti tehdyistä rakenteis-
ta, pinnoista ja laitteista. 

Uutuutena laissa on periaate 
siitä, että yhtiön kunnossapitovel-
vollisuutta rajoittavasta voimassa-
olevassa lainsäädännössä olevas-
ta samantasoisuusvaatimuksesta 
luovutaan ja että yhtiön vastuuta 
peruspalvelujärjestelmien ylläpi-
dosta laajennetaan.

Hallitus ja muutostyö

Hallituksen esityksen mukaan osakkeenomistajan, joka aikoo tehdä 
asuntoonsa muutostöitä, on ilmoitettava muutostyöstä hallitukselle. 
Hallitus käsittelee muutostyön, minkä johdosta ilmoituksesta tulee 
käydä ilmi muutostyön laatu ja tekninen toteutustapa. 

Ilmoitusvelvollisuus ei koskisi pientä pintaremonttia, esim. ta-
petoinnin uusimista. Ilmoitusvelvollisuuskynnys on kuitenkin tar-
koitus pitää matalana.

Muutostyötä ei olisi lupa aloittaa ennen hallituksen lupaa.

Korjaussuunnitelma

Taloyhtiön hallitukselle on laissa tarkoitus asettaa velvollisuus laa-
tia taloyhtiölle pitkäaikaisempi korjaussuunnitelma. Esityksen mu-
kaan suunnitelman tulisi kattaa seuraavat viisi vuotta. Uudistuksen 
tarkoituksena on antaa osakkeenomistajille mahdollisuus varautua 
korjaustyön taloudellisiin ja muihin vaikutuksiin.

Vahingonkorvausvastuusta

Vahingonkorvausvastuusta säädettäisiin kattavasti. Se käsittäi-
si yhtiön ja sen johtoon kuuluvien sekä osakkeenomistajien täs-

sä laissa säädeltyyn oikeuksiin 
ja velvollisuuksiin perustuvasta 
vahingonkorvausvastuusta, joka 
kattaisi myös kunnossapidon ja 
muutostyöt.

Muuta 

Tässä ei ole mahdollista käydä 
läpi kuin muutamia uudistuksen 
kohtia. Lakimuutos on laaja ja mo-
nessa kohdassa myös periaatteel-
linen. Lain on tarkoitus sisältää 
kaikki asunto-osakeyhtiötä koske-
vat säännöksen. Osakeyhtiölakiin 
viitattaisiin vain, kun kysymys on 
yhtiömuodon muutostilanteista.

Lakiuudistuksen on määrä tulla 
voimaan 1.1.2010.

AsuntoOptimi täydentyy, kun 
lakimuutoksen lopullinen sisäl-
tö ja voimaantuloajankohta ovat 
tiedossa.

Asianajotoimisto Asmala & Här-
mäläinen Oy, Pori
www.asmala-harmalainen.fi 

Uusi 
ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI 

tulossa

Teksti: asianajaja Markku Asmala

 Kuva: Raimo Koivukorpi
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Kylmänarkoja herkkuja lämpi-
mältä parvekkeelta

Kylmänarat taimet päästetään 
parvekkeelle touko-kesäkuun 
vaihteessa. Lämpötila ei mielel-
lään saisi laskea alle 10 asteen 
tai nousta yli 30 asteen, koska 
kasvu saattaa häiriintyä ja kas-
vustoon tulla vioituksia. Taimet 
voi kasvattaa siemenistä, mut-
ta taimikasvatus voi kestää pari 
kuukautta, joten kiireisen kan-
nattaa ostaa taimet valmiina.

Parvekeviljelijälle sopivat 
ns. partenokarppiset avomaan-
kurkkulajikkeet, jotka tuottavat 
hedelmiä ilman pölyttävää he-
dekukintoa. Kurkulle varataan 
parvekkeen lämpimin ja aurin-
koisin paikka. Kasvusto tuetaan 
naruihin tai säleikköön, jolloin 
siitä saa kauniin, vihreän kas-
viseinän. Kurkuntaimista satoa 
voidaan odottaa jo noin kuukau-
den kuluttua istutuksesta. Satoa 
saa parannettua typistämällä si-
vuversoja ja harventamalla van-
himpia lehtiä. Nopeakasvuisina 
kurkut tarvitsevat runsaasti vet-
tä: Kuivuuden seurauksena voi 
kurkkuihin jäädä karvas maku.

Tomaatit jaetaan kasvutavan 
mukaan runko-, pensas- ja amp-
pelitomaatteihin. Parvekkeelle 
valitaan avomaalla menesty-
vä lajike. Amppeli- ja pensas-
tomaatti kasvavat tukematta, 
mutta runkotomaatti sidotaan 
säleikköön tai tuetaan kepeil-
lä tai narulla. Tomaatti ei tuo-
ta hedelmiä ilman onnistunut-
ta tuuli- tai hyönteispölytystä. 
Parvekkeella pölytystä kannat-
taa varmistaa hennosti kuk-
kia täristämällä, jotta heteiden 
siitepöly varisee emin luotille. 

Kukinnasta sadon kypsymiseen 
kuluu pari kuukautta. Tomaatti 
tarvitsee ravinteita ja kosteutta 
säännöllisesti.

Parvekkeelle sopivat kor-
keaksi köynnökseksi kasvavat 
sokeri- ja silpoydinherneet. Sie-
menten liotus jouduttaa itämis-
tä: Laita siemenet veteen pa-
riksi tunniksi, kaada vesi pois ja 
peitä siemenet kostealla talous-
paperilla, jotta ne eivät kuivui-
si. Herneet kylvetään kosteaan 
multaan ruukkuun tai parveke-
laatikkoon riviin, 3 - 5 cm vä-
lein, n. 2 cm syvyyteen. Herne 
tarvitsee typpilannoitusta vain 
taimivaiheessa. Herneen versot 
tuetaan kepeillä, naruilla tai ka-
naverkon palalla taimien ollessa 
n. 15 cm korkeita.

Syötävän kauniita yrttejä

Parvekkeella viihtyvät kaikki 
yrttimme, niin yksi- kuin moni-
vuotisetkin. Yrttejä voi yhdis-
tellä samaan ruukkuun, jolloin 
saa todellisen lehtimuoto- ja 
tuoksukimaran. Yrtit viihtyvät 
parhaiten lämpimässä ja valoi-
sassa paikassa hiekkapitoises-
sa maassa. Ne kestävät melko 
hyvin kuivuutta (basilikaa lukuun 
ottamatta) eivätkä kaipaa voi-
makasta lannoitusta. Yrteistä 
saa pitkin kesää satoa ja makua 
ruokiin ja juomiin, kun yrteistä 
leikataan sadoksi aina versojen 
kärjet, eikä kukkia pääse muo-
dostumaan. Yrtit voi kerätä 
myös varsineen ja riipiä lehdet 
irti vasta kuivaamisen jälkeen. 
Jos halutaan saada vielä uutta 
lehtisatoa, jätetään kaksi alin-
ta lehtihankaa versomaan uut-
ta kasvua.

Makeita mansikoita

Mansikoista saa parvekkeella-
kin mainion sadon. Amppelissa 
kauniita ovat pitkäversoiset la-
jikkeet. Parvekkeelle kannattaa 
istuttaa kuukausimansikoita tai 
jatkuvasatoisia lajikkeita, jotka 
antavat satoa koko kesän ajan. 
Oikea istutussyvyys on oleel-
linen onnistumisen edellytys: 
Mansikan lehtiruusukkeen pie-
nimpien lehtien peittämän kas-
vupisteen tulee osittain jäädä 
näkyviin. Taimien sopiva istutus-
väli on 15-20 cm. Kastelusta ja 
lannoituksesta tulee huolehtia 
säännöllisesti. Runsasta typpi-
pitoista lannoitusta vältetään, 
sillä kasvuston rehevöityminen 
vähentää satoa.

Omat perunat ämpäristä

Perunan kasvatukseen ei tarvita 
välttämättä suurta palstaa, vaan 
omat potut voi kasvattaa muuta-
massa ämpärissä parvekkeella. 
Iso, pohjastaan rei’itetty ruukku 
tai ämpäri täytetään mullalla hie-
man yli puolenvälin ja multaan 
työnnetään kaksi tai kolme sie-
menperunaa. Luomuperunasa-
toa saa valitsemalla kasvualus-
taksi esimerkiksi luonnonmu-
kaisen Biolan TurveMullan, joka 
sisältää paljon pitkävaikutteisia 
ravinteita. Perunan itämistä voi-
daan nopeuttaa pitämällä ruuk-
kua aluksi lämpimässä sisällä. 
Taimet siirretään valoon verso-
jen työnnyttyä mullan pinnalle. 
Multa pidetään koko kasvatuk-
sen ajan kosteana. Versojen ve-
nyessä pituutta uutta multaa li-
sätään ruukun pinnalle, jotta ke-
hittyvät juurimukulat pysyvät va-
lolta suojassa eivätkä viherry.

Satoa parvekkeelta
Parvekkeella on helppoa kasvattaa omat punaposkisia tomaatte-
ja, raikkaita kurkkuja ja vaikka herkullisia herneitä. Suuret istutu-
sastiat, kasvusäkit tai parvekelaatikot riittävät mainiosti, kunhan 
kastelusta ja ravinteiden tarpeesta huolehditaan säännöllisesti. 
Multaan voi lisätä hidasliukoisia lannoitteita, jotka luovuttavat ra-
vinteita pikku hiljaa lämmön, kosteuden ja mullan mikrobitoimin-
nan ansiosta, jolloin hoitolannoitusta tarvita. Kasteluväliä taas 
saa pidennettyä oleellisesti kastelukiteiden avulla.

Teksti: Marita Wallin

 Kuvat: Marita Wallin, Biolan Oy
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Energiatodistus tulee esittää vuoden 2008 
alusta alkaen yli 6 asunnon kiinteistöillä, kun 
asuntoa myydään tai vuokrataan. Niinpä 
energiatodistukset on nyt varmaankin lähes 
kaikissa taloyhtiöissä jo tehty. Lainsäätäjä 
on antanut todistuksen tekemiselle kaksi 
eri mahdollisuutta. Taloyhtiön isännöitsijä tai 
hallituksen puheenjohtaja voi tehdä omaan 
taloyhtiöönsä energiatodistuksen. Toinen 
vaihtoehto on teettää se auktorisoidulla eril-
lisen energiatodistuksen antajalla. Mikäli ta-
loyhtiön isännöitsijä tai puheenjohtaja tekee 
energiatodistuksen, saa taloyhtiö lain vaa-
timan paperin sekä laskun, mutta todistus 
on uusittava vuosittain. Tästä muodostuu 
taloyhtiölle jatkuva laskutus, mutta yhtiö ei 
saa mitään informaatiota päätösten tueksi. 
Vuosittain tehtävässä todistuksessa mitatut 
energiankulutukset vaihtelevat eri vuosien 

säätilojen mukaan. Talon energialuokkaan 
niillä ei ole mitään vaikutusta, ellei talossa 
ole tehty energiatehokkuutta parantavia toi-
mia. On ymmärrettävää, että hyvin monet 
taloyhtiöt ovat kokeneet tämän menettelyn 
täysin turhaksi kustannukseksi.

Toinen vaihtoehto on pyytää auktorisoi-
tua erillisen energiatodistuksen antajaa te-
kemään taloyhtiölle erillinen energiantodis-
tus. Tässä todistuksessa on esitettävä joko 
heti tai tulevien vuosien aikana tehtävät 
taloudelliset energiaa säästävät toimenpi-
teet. Samalla esitetään näiden ehdotettu-
jen toimenpiteiden vaikutus talon energi-
ankulutukseen. Tämä antaa hyvän pohjan 
taloyhtiön päätöstenteolle ja investointi-
laskelmille. Auktorisoituja erillisen energia-
todistuksen antajia kouluttaa ja rekisteröi 
FISE ja KIINKO.

Miksi on erilaisia todistustapoja?

Energiatodistusta täydentävä asetus tuli 
voimaan vasta 2007 kesällä, jonka jälkeen 
vasta päästiin todella kouluttamaan erilli-
sen energiatodistuksen antajia. Kun aikaa 
oli vain muutamia kuukausia ja energiamer-
kittäviä kiinteistöjä kymmeniä tuhansia, on 
luonnollista, että lainsäätäjä loi tähän tilan-
teeseen kevyen version, jolla laki ja asetus 
täytetään: lainsäätäjä antoi siis taloyhtiön 
isännöitsijälle tai puheenjohtajalle mahdol-
lisuuden todistuksen tekoon.

Tällä hetkellä on FISE:n ja KIINKO:n pä-
tevyyden saaneita yhteensä vajaa 450 hen-
kilöä. Jos kaikki pätevyyden saaneet osaa-
vat tehtävänsä ja toimivat aktiivisesti, niin 
2-3 vuoden aikana olisi asunto-osakeyhtiöt 
läpikäyty ja suositukset laskelmineen talo-
yhtiöiden käytettävissä.

Erillinen energiatodistus 

taloyhtiölle päätösten peru
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Mitä erillinen energiatodistus sisältää?

Energiatodistukseen kuuluu asetuksen mu-
kaan laskettu energiatehokkuusluku Jyväs-
kylän ilmasto-oloihin laskettuna. Tämä on 
sama sisältö kuin isännöitsijän tekemässä 
todistuksessa. Tästä eteenpäin alkaa ta-
loyhtiön kannalta merkittävin osuus. Kiin-
teistö tarkastetaan niiltä osin, mikä ener-
giatehokkuuteen vaikuttaa. Tarkastukses-
sa katsotaan ulkoseinien, ikkunoiden ja 
ovien kunto.

Jos kyseessä on tuulettuva yläpohja-
rakenne, tarkistetaan eristeen vahvuus ja 
kunto. Tasakatoilla arvioidaan katon uudis-
tuksen ja lisäeristyksen tarve. Mikäli arvi-
oidaan, että lähimmän 10 vuoden aikana 
näiden rakenteiden osalta tarvitaan korja-
usta tai uusimista, lasketaan energiatehok-
kaammille ratkaisuille säästö kilowattitun-
teina vuodessa.

Lämmitysjärjestelmän ikä ja kunto arvioi-
daan ja samoin ilmanvaihto- ja mahdolliset 
jäähdytyslaitteet. Taloyhtiö voi sitten nämä 
kulutussäästöt laskea rahaksi kulloisenkin 
energiahinnan mukaan. Kun laskijalle on 
kerääntynyt tietokantaa läpikäydyistä yhti-
öistä, on helppo löytää lähes kaikista yli 10 
vuotta vanhoista kiinteistöistä taloudellisesti 
järkeviä parannuskohteita.

Asiantuntijan tekemä erillinen energia-
todistus on voimassa 10 vuotta ja laskijan 
tulee säilyttää laskentatiedot 15 vuotta. Jos 
taloyhtiössä on tehty energiatehokkuutta 
parantavia toimenpiteitä, on hyvin helppo 
syöttää uudet tiedot laskentapohjaan ja 
nähdään toimenpiteiden vaikutus energia-
todistukseen.

Mikä on erillisen energiatodistuksen kustan-
nus?

Ympäristöministeriö arvioi 2-3 vuotta sitten 
erillisen energiatodistuksen kustannuksek-
si koulutetun pätevän laskijan tekemänä 
noin 400 euroa. Tästä ilmeisesti muodos-
tui hinta, jonka isännöitsijät yleisesti ottavat 
omasta todistuksestaan. Isännöitsijän on 
uusittava todistus joka vuosi ja maksu siitä 

on kerrottu olevan 30-50 euroa. Taloyhtiölle 
muodostuu 10 vuoden aikana siis isännöit-
sijän antaman todistuksen kustannuksiksi 
670-850 euroa.

Jos työn tekee paikallinen pätevä eril-
lisen energiatodistuksen antaja, rakennus 
tarkastetaan ja suositelluista toimenpiteis-
tä tehdään säästölaskelmat, voi todeta, 
että pelkkä kustannus on edullisempi talo-
yhtiölle. Ja saatava laskennallinen tieto on 
tietysti se taloyhtiön kannalta merkittävin ja 
arvokkain hyöty.

Voisiko kuntoarvion ja energiatodistuksen 
yhdistää?

Ihannetilanne taloyhtiön kannalta olisi, että 
arvioijalla olisi todellinen osaaminen ja pä-
tevyys sekä kuntoarvioon että erilliseen 
energiatodistukseen. Kuntoarvioissa ote-

antaa 

usteet  

Taloyhtiö voi hankkia energiatodistuksen kahdella eri tavalla: joko taloyh-
tiön isännöitsijän (tai hallituksen puheenjohtajan) antamana tai auktori-
soidun erillisen energiatodistuksen antajan toimesta. Vain auktorisoidun 
energiatodistuksen antajan tekemä energiatodistus antaa hyvän pohjan 
taloyhtiön päätöksen teolle ja investointilaskelmille ja siten ohjaa oikeisiin, 
energiatehokkuutta ja -luokkaa parantaviin toimenpiteisiin.

Teksti: Paroc Rakennuseristeet

 Kuvat: Jarno Kylmänen

taan yleensä kantaa vain talon tekniseen 
kuntoon ja toimenpidesuosituksissa pyri-
tään siihen, että talo säilyisi alkuperäisessä 
kunnossa. Energiatehokkuuteen saatetaan 
viitata hyvin karkealla tasolla ilman mitään 
laskelmia.

Taloyhtiön täytyy aina itse huomata tar-
peet kiinteistön laadun ja tason korottami-
seen, sillä heidän pääomaansahan kiinteis-
tö on. Erillisen energiatodistuksen antajan 
tulee myös arvioida kiinteistön kuntoa ja 
sen perusteella tehdä energiatehokkuutta 
ja kiinteistön arvoa parantavat ehdotukset 
ja laskelmat. Jos nämä molemmat taidot 
yhdistyvät, taloyhtiö saa kattavan tiedon 
talon kunnosta sekä tiedon toimenpiteiden 
energiansäästövaikutuksista.

Kuka kiinteistön kunnosta ja parannuksesta 
vastaa?

Taloyhtiön omistajat, eli osakkeen omis-
tajat ovat luonnollisesti ne henkilöt, jotka 
päättävät mitä taloyhtiössä tehdään. Hei-
dän rahoistaan ja omaisuudestaanhan on 
kysymys. Tätä vastuuta ei voi kenellekään 
siirtää eikä sitä voi välttää. Kun selvästi yhtä 
henkilöä ei voi vastuulliseksi nimetä, syn-
tyy yhteisöjä yleensäkin vaivaava ajattelu-
tapa “kyllä tämän joku hoitaa” tai “tämän 
asian kuuluu taloyhtiön hoitaa”. Jos yhtiön 
hallituksessa ei ole sellaisia henkilöitä, jot-
ka voivat asiat hyvin perustella ja kaikkien 
ymmärrettävästi esittää, on vaikea saada 
isompia hankkeita eteenpäin. Hyvä ymmär-
rys kuitenkin tarvitaan, kun talon energiate-
hokkuutta ja kiinteistön arvoa parannetaan 
ja tähän tarvitaan aina myös ulkopuolisen 
energiatehokkuuden ammattilaisia.

Lisätietoja:
Pekka Rönkkö, Paroc Oy Ab
www.kiinko.fi /valmistuneita
www.fi se.fi / päteväksi todetut henkilöt
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Korjaustyön 

KOTITALOUSVÄHENNYS 

kannattaa käyttää

Hallitus nosti vuoden 2009 alusta kotitalousvähennyksen enim-
mäismäärän 3000 euroon ja poisti vähennyksen käyttötarkoituk-
sen rajaukset. Kotitalousvähennyksen voi nyt käyttää kokonai-
suudessaan kodin remontointiin. Uudistus lähes kolminkertaisti 
kotitalouksien korjaustyöhön saatavissa olevan vähennyksen.

Teksti: Satu Evilampi

 Kuvat: Jarno Kylmänen
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Koska vähennys on lisäksi henkilökohtai-
nen, puolisot voivat saada vähennystä yh-
teensä jopa 6000 euroa vuodessa. Kotita-
lousvähennystä on saatavissa mm. kaikkiin 
kotitalouksien suorittamiin energiatehok-
kuutta parantaviin kunnostustoimenpitei-
siin. Vaikka ensisijaisena tavoitteena on 
energian säästö, kotitalousvähennyksen 
voi käyttää yhtä hyvin keittiö- tai parketti-
remonttiin.

Arvonlisäverollisesta työkorvauksesta 
saa vähentää 60 prosenttia, kun työ on os-
tettu ennakkoperintärekisteriin merkityltä 
veronalaista toimintaa harjoittavalta yrittä-
jältä tai yritykseltä. Kotitalousvähennys on 
tänä vuonna laajentunut koskemaan myös 
tieto- ja viestintätekniikan asennus- ja yllä-
pitotöitä, jotka eivät ole aikaisemmin kuulu-
neet kotitalousvähennyksen piiriin. Esimer-
kiksi digilaitteen, antennin tai tietokoneen 
sekä sen oheislaitteen asentaminen ja yllä-
pito katsotaan nyt vähennykseen oikeutta-
vaksi työksi. Kotitalousvähennystä voi niin 
ikään hyödyntää tietoliikenneyhteyksien 
käyttöön ottamisessa sekä tietoturvapalve-
luiden, hankittujen ohjelmien ja päivitysten 
asentamisessa.

Kotitalousvähennystä ei kuitenkaan voi 
tehdä muista kuin työkustannuksista. Vä-
hennystä ei saa työhön liittyvistä matka-
kuluista tai tarvikkeista. Myöskään työssä 
käytetyn koneen osuudesta ei edelleenkään 
saa vähennystä.

Vuoden 2009 vähennyskelpoiset korjaustyöt

Kotitalousvähennyskelpoista perusparan-
nus- ja kunnossapitotyötä ovat voimassa 

olevan määritelmän mukaan esimerkiksi:
• Keittiön, kylpyhuoneen ja muiden huo-
neiden sekä sauna- ja kellaritilojen remontti 
mukaan lukien sähkö- ja putkityöt.
• Rakennusten ulkokunnostus kuten maa-
laus ja parvekelasien asennus.
• Piha-alueeseen kohdistuvat korjaus- ja pe-
rusparannustyöt, kuten vesi- ja jätevesijär-
jestelmiin, lämmitykseen, sähköistykseen 
sekä ilmastointiin liittyvät korjaus- ja perus-
parannustyöt. Aurinko- tai maalämpöjärjes-
telmän rakentaminen.
• Useat mökkitalkkareiden tarjoamat palve-
lut vapaa-ajan asunnolla.
• Erilaisten lämmitysjärjestelmien korjaami-
nen ja uusiminen.

Vaikka vähennystä ei myönnetä asunto-
osakeyhtiöille, osakkeenomistajat saavat 
asennustyöstä kotitalousvähennyksen, mi-
käli he ovat yhtiöjärjestyksen mukaan vel-
vollisia suorittamaan asennuksesta aiheutu-
vat kustannukset. Esimerkiksi parvekkeen 
lasittaminen kuuluu asunnon kunnossapito- 
ja perusparannustöihin. Jos taas yksityinen 
teettää työn ennakkoperintärekisteriin kuu-
luvalla yrityksellä, voi työstä aiheutuneista 
työkustannuksista saada ilman muuta koti-
talousvähennystä. Parvekelasitus on hyvä 
tehdä esimerkiksi huoneistoremontin yh-
teydessä. Vähennys ei kuitenkaan koske 
esimerkiksi materiaaleja, matkakustannuk-
sia eikä vähennystä saa, jos kyseessä on 
uudisrakentaminen.

Miten hakea kotitalousvähennystä?

Kotitalousvähennys haetaan verotoimis-
ton kautta, ja sen voi tehdä pääpiirteissään 

kolmella eri tavalla: Vähennystä voi hakea 
etukäteen, heti työn teettämisen jälkeen 
tai verovuoden lopussa veroilmoituksen 
yhteydessä. Vähennyksestä voi toisin sa-
noen hyötyä myös kesken vuotta ja saada 
palkasta alennetun veroprosentin ansiosta 
enemmän rahaa käteen. Hyöty on hyvin 
konkreettinen ja kotitalousvähennys kan-
nattaa todella käyttää.

Jos suunnitelmissa on teettää kuluvan 
vuoden aikana tavanomaista kotitalous-
työtä, summan voi ilmoittaa verottajalle 
etukäteen. Ilmoituksen jälkeen saa uuden 
verokortin, jossa veropidätysprosenttia on 
alennettu.

Kun on teettänyt suuremman kotitalo-
usvähennykseen oikeuttavan työn, tieto 
ilmoitetaan työn päätyttyä verotoimistolle. 
Tällöinkin verokortti päivitetään ja veronpi-
dätysprosenttia alennetaan. Jos vähennystä 
haetaan verovuoden lopussa veroilmoituk-
sen yhteydessä, käytetään kotitalousvähen-
nystä varten olemassa olevaa omaa loma-
ketta (14 Kotitalousvähennys), joka jätetään 
muun veroilmoituksen yhteydessä verot-
tajalle. Verottajalle kannattaa aina ilmoittaa 
kaikki vuoden aikana ostettu kotitalousvä-
hennykseen oikeuttava työ.

Kaikki kuitit ja tositteet työsuorituksesta 
on muistettava säilyttää. Kuitin saadessa 
on tarkistettava, että siinä on eritelty työn 
osuus tarvike-, materiaali-, yms. kuluista. 
Kuitteja ei tarvitse liittää osaksi hakemusta, 
vaan verottaja pyytää niitä tarvittaessa.

Lähde: kotitalousvahennys.fi 

Kotitalousvähennyksen voi käyttää nykyisin koko-
naan kodin remontointiin. Mm. keittiön, kylpyhuoneen 
ja muiden huoneiden kuten sauna- ja kellaritilojen 
remontointi mukaan lukien sähkö- ja putkityöt kuuluu 
vähennyksen pariin.
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Pyykinkuivaushuoneesta 

ASUNTO

Itsekin töihin 
osallistuva Sauli 
Haahtela on var-
sin levollinen pro-
jektin onnistumi-
sen suhteen.

Talon toisessa päässä on vas-
taava tila pyykkinaruineen, jota 
rakentaja saa käyttää rakennus-
aikaisena varastotilan. Remont-
tikohteessa oli vastaavat ikkunat 
sekä kostea betonilattia, joka siis 
purettiin.

Kerrostalojen ullakkohuoneita muunne-
taan aika ajoin asuntokäyttöön, kun tilan 
alkuperäiselle käytölle ei enää ole tarvet-
ta. Helsinkiläisen 50-luvulla rakennetun 
kerrostalon ullakkotilassa ollut pyykin-
kuivaushuone muuntuu alapuolella ole-
van asunnon kakkoskerrokseksi.

Teksti ja Kuvat: Raimo Holopainen
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Pyykinkuivaushuoneesta asunto

Kerrostalojen ullakkohuoneita 
on viime vuosina remontoitu 
asuinkäyttöön. Myös Helsin-
gin Lauttasaaressa sijaitsevan 
1950-luvulla rakennetun kerros-
talon kylmä, pyykinkuivaukseen 
käytetty tila saadaan remontoin-
nilla alapuolella asuvan perheen 
lisätilaksi sopivasti ennen per-
heenlisäystä. Idean isä ja toteut-
taja, hammaslääkäri Sauli Haah-
tela tiedusteli viime keväänä ta-
loyhtiöltä mahdollisuutta ostaa 
perheen ylimmässä kerrokses-
sa sijaitsevan asunnon yläpuo-
linen kylmä ullakkotila remon-
toitavaksi asuinkäyttöön. Asiat 
etenivät myönteisesti ja hanke 
sai rakennusluvan elokuussa.

Naapurien kuuleminen iso asia

Rakennusvalvontavirasto antoi 
luvan ullakkokerroksessa olevi-
en päätyikkunoiden suurentami-
seen, mutta lupahakemuksessa 
edellytettiin peräti 15 naapurita-

lon kuulemista. Itse rakennus-
työt käynnistyivät betonisen 
välipohjan purkamisella. Varsi-
naisiin rakennustöihin päästiin 
lokakuussa ja valmista pitäisi 
olla jo helmikuun lopussa.

Vesikiertoinen lattialämmitys

Koska talon lämmitysmuotona 
on kaukolämpö, oli luontaista, 
että remontoitavaan tilaan va-
littiin vesikiertoinen lattialäm-
mitys, joka toteutetaan Upo-
nor-lattialämmitysjärjestelmäl-
lä. Yläpohjaan lisättiin lämmön-
eristeitä 200 mm. Nykyisessä 
asuinhuoneistossa jouduttiin 
tekemään pieni seinänsiirto, jot-
ta kerrosten välinen porras saa-
tiin toimivaksi. Yläkerran 55 m2:
n lisätilaan tulee vanhempien 
makuu-/takkahuone, ammeel-
linen kylpyhuone, kodinhoito-
huone sekä varastotilaa. Suun-
nittelusta on vastannut kokenut, 
ko. tiloihin erikoistunut rakenne-
suunnittelija.

Vesiputket kul-
kevat lattiara-
kenteessa.

Päätyikkunoi-
den uudet au-
kotukset.

Kuivan tilan 
lattiarakentee-
na on käytetty 
Koskisen Oy:n 
Ultitherm latti-
alämmityslas-
tulevyä, joka on 
kehitetty yhteis-
työssä nimen-
omaan Uponorin 
kanssa. Lopulli-
nen lattiapinta 
voidaan asentaa 
suoraan alumii-
nisen lämmön-
luovutuslevyn 
päälle.

Yläpohjan uut-
ta palkistoa.
Yläpohjaan on 
lisätty 50 mm 
kovaa villaa ja 
150 mm PAROC 
eXtraa.

Jakotukki oh-
jaa lämmitystä.
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Taloyhtiöteko-kilpailussa haettiin tällä kertaa 
nimenomaan niitä pieniä ja suuria tekoja, joilla 
taloyhtiössä voidaan edistää energian tehok-
kaampaa käyttöä ja luoda taloudellisempaa 
toimintaympäristöä. Kilpailussa palkittiin kol-
me kilpailun kriteerit täyttänyttä taloyhtiötä. 
Palkintoraati totesi ykköseksi valitun keuruu-
laisen As Oy Ylä-Kivelän, toiseksi tulleen po-
rilaisen As Oy Haikaranpolun ja kolmanneksi 
sijoittuneen klaukkalalaisen As Oy Rastaantie 
3:n Harri Kaivo-ojan säästötoimenpiteet talou-
dellisiksi ja kauaskantoisiksi ratkaisuiksi.

Keuruulaisten rohkea pilottihanke

Kilpailun voittaneen As Oy Ylä-Kivelän osak-
keenomistajat haluttiin palkita erittäin roh-
keasta päätöksestä, jonka nämä tekivät 
siirtyessään öljylämmityksestä pellettiläm-

mitykseen ja ottaessaan tämän yhteydessä 
käyttöön myös aurinkokeräimet, joilla mah-
dollistettiin edullinen käyttöveden lämmitys 
päivisin. Yhdistelmä merkitsi koko Suomes-
sa pilottihanketta, sillä aikaisemmin yksi-
kään kerrostaloyhtiö ei ollut siirtynyt pelletin 
ja aurinkokeräinten yhteiskäyttöön.

Vuonna 1974 valmistuneessa 40 huo-
neiston kerrostaloyhtiössä ratkaisulla saatiin 
välittömiä kustannussäästöjä. Keuruun OP 
Kiinteistökeskuksen tekninen isännöitsijä 
Lauri Lahtinen laskee, että uusi lämmitys-
järjestelmä maksaa itsensä takaisin kaikki-
aan viidessä vuodessa. Pellettilämmityksen 
osalta takaisinmaksuaika on niinkin lyhyt 
kuin 3-3,5 vuotta. Laskelmat on tehty 75 
sentin öljylitran hinnalla.

“Aurinkokeräimistä on erittäin myönteiset 
kokemukset. Vaikka taivaalla olisi täysi pilvi-

massa, pakko se vain on uskoa, että hajasä-
teilyä on tähän aikaan vuodesta ilmassa niin 
paljon, että pellettikattila on saanut olla päivi-
sin suureksi osaksi levossa,” hän toteaa.

Eurot ja ekologisuus ratkaisijoina

Ennen päätöstä pellettilämmitykseen siir-
tymisestä asunto-osakeyhtiössä pohdittiin 
eri vaihtoehtoja. Öljykattilat olivat alkuperäi-
set, joten ne olivat jo käyttöikänsä päässä. 
Jotenkin lämmitysjärjestelmä oli uusittava, 
mutta miten?

“Kaukolämpö, öljylämmityslaitteiston 
uusiminen, pellettilämmitys, ilmavesiläm-
pöpumppu…” Lahtinen listaa läpikäytyjä 
vaihtoehtoja.

“Kaukolämpö olisi ollut normaalisti edul-
lisempi ratkaisu, mutta tällä paikkakunnal-

Energiansäästöstä 

vuoden 2008 

Taloyhtiöteko

Vuoden 2008 Taloyhtiöteko -palkinto myönnettiin 
keuruulaiselle As Oy Ylä-Kivelälle, jossa talon ener-
giakulut alenivat merkittävästi lämmitysjärjestel-
män muutoksen ja aurinkokeräinten käyttöönoton 
johdosta.

Vuoden Taloyhtiöteko on kilpailu, jossa etsitään vuosittain hyvää taloyhtiötekoa. Tunnustus myönnetään henkilölle, taloyhtiölle, järjestölle tai 
yritykselle, joka on toiminnallaan edesauttanut näitä tehtäviä.
Kilpailun järjestämisestä vastaavat Kiinteistöliitto Uusimaa, Kiinteistöalan Kustannus Oy/Suomen Kiinteistölehti ja Kiinteistöalan Koulutus-
keskus Oy.
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la kaukolämpöputket ovat pitkiä ja hävikki 
suurta. Tämän vuoksi pelletistä tuli kilpai-
lukykyisin vaihtoehto. Lisäksi meillä oli pel-
lettilämmityksestä myönteisiä kokemuksia 
toisessa vastaavankokoisessa kerrostalos-
sa paikkakunnalla. Aurinkokeräimiä tässä 
toisessa talossa ei kuitenkaan ole,” Lahti-
nen kertoo.

“Näissä kysymyksissä euro on toki suu-
rin konsultti, mutta myös ekologiset näkö-
kohdat nousivat esille, kun asia eteni yh-
tiökokouksessa. Siellä esiin otettiin aurin-
kokeräinvaihtoehto, joka herätti innostusta 
ja joka ei kokonaisuuden osana nostanut 
enää kovin paljon hankkeen kustannuksia,” 
hän jatkaa.

Kolmitasoinen järjestelmä

Pellettien säilytys ratkaistiin rakentamalla ta-
lon ikkunattomaan päätyyn pystymallinen, 
24-kuutioinen siilo, johon mahtuu kerralla 
14 000 kg pellettiä. Naapuripitäjästä Vilp-
pulan pellettitehtaalta kulkeva Vapon auto-
maattitoimitus on toiminut hyvin. Auto ajaa 
Keuruulle viikoittain, joten pelletin saanti on 
jatkuvasti turvattu jopa yli tarpeen.

Kustannukset nousivat yhteensä hieman 
yli 70 000 euroon, mistä aurinkokerääjien 
osuus yhdessä lämminvesivaraajien kans-
sa oli 13 000 euroa. Vanhoista öljylämmi-
tyskattiloista pienempi, joka oli toiminut jo 
aikaisemmin varakattilana, jätettiin taloon 
varajärjestelmäksi, ja automaatio hoitaa nyt 
talon lämmityksen siten, että aurinko toimii 
ensisijaisena energianlähteenä, ja silloin kun 
se ei riitä, järjestelmä käynnistää pelletti-
lämmityksen. Jos pellettilämmitys ei toimi 
tai riitä, järjestelmä käynnistää varajärjestel-
mänä öljylämmityksen. Näin kolmitasoinen 
järjestelmä takaa lämmönsaannin kaikissa 
tilanteissa.

As Oy Haikaranpolku: Lisäeristyksellä merkit-
tävä energiansäästö

Taloyhtiötekokilpailun toinen palkinto myön-
nettiin porilaiselle As Oy Haikaranpolulle. 
Haikaranpolku on vuonna 1970 valmistunut, 
pieni kerrostaloyhtiö, jossa tehtiin vuosien 
2007-2008 aikana kokonaisvaltainen re-
montti. Remontin yhteydessä toteutettiin 
useita kiinteistön energiataloudellisuuteen 
vaikuttaneita korjaustoimenpiteitä.

As Oy Haikaranpolun isännöitsijä Juha 
Lähteenmäen mukaan energiataloudellises-
ti merkittävin toimenpide oli rakennuksen 
ulkokuoren uusiminen. Vanhan ulkokuoren 
päälle lisättiin uusi 80 millin villaeriste, jonka 
päälle asennettiin Stonel-tiiliverhouslaatoi-
tus. Kiinteistön eristys parani merkittävästi 
ja talo sai samalla ympärilleen arvokkaan nä-
köisen aidon tiilipinnan. Tuulettuvana raken-
teena tiiliverhouslaatoitus ehkäisee lisäksi 
jatkossa ulkoseinien kosteusongelmia.

Eristystä paransivat myös yläpohjaan li-
sätyt uudet puhallusvillat. Vesikatto raken-
nettiin uudelleen, päälle asennettiin uusi 
peltikatto ja samalla kiinteistöön lisättiin 
aiemmin puuttuneet räystäät. Remontin 
yhteydessä niin ikään uusittiin ikkunat, pin-
noitettiin ja kunnostettiin parvekkeet sekä 
maalattiin porraskäytävät.

Välitön kustannusvaikutus

Remontin kustannusten kokonaissumma 
oli yhteensä 600 000 euroa, mikä merkit-
si noin 400 euron investointia asuinneliö-
tä kohti. Säästöjä alkoi vastaavasti kertyä 
Lähteenmäen mukaan välittömästi lämmi-
tyskustannuksista, jotka alenivat kahdessa 
vuodessa peräti 40 prosenttia.

“Vaikka vuodet ovat erilaisia, keskimäärin 
3700 euron lämmityskustannussäästö vuo-
sitasolla on jo merkittävä. Olen nyt kahden 
vuoden ajan, remontin alusta lähtien, jatku-
vasti pudottanut kiinteistön lämmitysbudjet-
tia,” Lähteenmäki toteaa tyytyväisenä.

Remontin lähtökohtana oli alun perin 
muutama vuosi sitten edellisen isännöit-
sijän teettämä kuntotutkimus, joka osoitti, 
että kiinteistö tarvitsisi laajamittaista korja-
usta. Vanhan elementtitalon ulkokuoressa 
oli halkeamia, teräsrakenteet olivat tulleet 
osittain näkyviin, ja talvisin jäätyvä vesi ra-
pautti seinän rakenteita jatkuvasti lisää.

Tiiliverhoilulaatoitukseen päädyttiin, vaik-
ka se ei ollut edullisin vaihtoehto. Arvokkaan 
näköinen tiilipinta paransi rakennuksen ulko-
näköä niin paljon, että siihen kannatti asuk-
kaiden mielestä panostaa.

Kiinteistössä on vielä vuoden 2009 puo-
lella, palkinnon myöntämisen jälkeen, jatket-
tu energiataloudellisuuteen vaikuttavia toi-
menpiteitä ilmanvaihtohormien nuohouksel-
la ja ilmanvaihdon tasapainottamisella.

Ensimmäisen pal-
kinnon saaneen 
As Oy Ylä-Kivelän 
isännöitsijä Lauri 
Lahtinen otti vas-
taan taloyhtiölle 
myönnetyn palkin-
non. Palkinnon luo-
vutti Kiinteistöalan 
Koulutuskeskuksen 
toimitusjohtaja Kei-
jo Kaivanto.

Lauri Lehtinen va-
lotti kiitospuhees-
saan mittavan pro-
jektin vaiheita 
ja lopputulosta.
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Rakennus Lohja Oy:n 
ydinjoukkoa: Ari Hilander, 
Pekka Ruuskanen ja 
Janne Sihvonen

Fastlock -valokatteella 

katat tyylillä

Rakennus Lohja Oy 

luottaa Icopalin 

laadukkaaseen 

valokateosaamiseen

Rakennus Lohja Oy:n toimitusjohtaja Janne Sihvonen on tyytyväinen mies: 
pari vuotta toimineen yrityksen kaksi ensimmäistä toimintavuotta ovat kulu-
neet työntäyteisissä merkeissä. Edes rakennusalaa kalvava suhdannetaan-
tuma ei ole saanut tilauskantaa laskusuuntaan, joten yrityksen yhdelletoista 
työntekijälle on töitä riittänyt kiitettävästi. – Työtilanne näyttää todella hy-
vältä. Yrityksemme on suhteellisen pieni, joten voimme reagoida nopeasti 
muuttuviin tilanteisiin. Monipuolisuus, kokemus ja laaja suhdeverkostomme 
takaavat riittävän kysynnän myös vaikeina aikoina, kertoo Sihvonen.

Teksti: Ari Hyvärinen

 Kuvat: Icopal Oy
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Oman lisänsä kysynnän kasvuun ovat 
tuoneet Icopalin Fastlock Uni ja Fastlock 
Canopy -valo- ja ovikatteiden asennukset. 
Rakennus Lohja Oy on käyttänyt vuoden 
alusta Fastlock -tuotteita mitä moninaisim-
missa kohteissa. – Taloyhtiöt ovat tällä het-
kellä suurin asiakasryhmämme. Fastlockia 
voidaan käyttää monipuolisesti vaikkapa 
puutarha- tai grillikatoksen katemateriaali-
na. Laadukkuutensa ansiosta tuote säilyt-
tää ryhtinsä ja edustavan ulkonäkönsä myös 
pohjolan vaikeissa sääolosuhteissa, Janne 
Sihvonen toteaa. – Myös kauppakeskukset 
ja supermarketit käyttävät mielellään Fas-
tlock -valokatetta kärrykatosten ja ulkomyy-
mälöidensä kattamiseen. Fastlock päästää 
auringon valon sisään, mutta pitää sateen 
ulkopuolella, Sihvonen lisää.

Monipuolinen Fastlock

Rakennus Lohja Oy aikoo käynnistää paikal-
lisilmoittelun Fastlock -tuotteiden tiimoilta. 
Toiveissa on, että myös yhä useampi yk-
sityisasiakas huomaisi Icopalin valokattei-
den laadun ja monikäyttöisyyden vaikkapa 
puutarhan istutusten tai kesäkeittiön kat-
tamisessa.

– Fastlock -tuotteista on moneksi, 
Canopy -ovikatosta voi käyttää myös muu-

alla, kuin pelkästään ovien päällä. Olemme 
tehneet tuotteesta muun muassa tyylik-
käitä grillikatoksia ja säänsuojia. Fastlock 
-tuotteet soveltuvat erinomaisesti myös 
viherrakentamiseen. Istutusten suojaus ja 
muut suojakatokset onnistuvat Fastlock Uni 
-tuotteilla mainiosti, kertoo Janne Sihvonen. 
– Helpompaa on luetella, mihin Fastlock ei 
sovi, sillä niin monia käyttötarkoituksia sille 
keksii, Sihvonen naurahtaa.

– Icopal on toiminut luotettavana kump-
panina Fastlock -asioissa. Sovitut asiat on 
tehty ajallaan ja yhteistyö on muutenkin su-
junut mallikkaasti, toteaa Sihvonen. – Fas-
tlock -tuotteet ovat hyvännäköisiä ja kes-
täviä. Icopal myöntääkin Fastlockille kym-
menen vuoden kestävyystakuun, Janne 
Sihvonen lisää.

Fastlock Uni on kevyt ja helposti taivutel-
tava materiaali. Kate taipuu nöyrästi myös 
kaareviin muotoihin, joten sitä voidaan käyt-
tää mitä erilaisimpiin kohteisiin. Fastlock Uni 
valmistetaan kestävästä, kirkkaasta polykar-
bonaatista. Sen pinnalla on vahva UV-suoja, 
joten kate ei haurastu, harmaannu eikä tum-
mu ajan myötä. Uni pitääkin hyvin värinsä, 
sävy ei muutu vuosienkaan jälkeen.

Fastlock Canopy on valmis ovikatospak-
kaus, jonka katemateriaalina on Icopalin Fas-
tlock Uni -valokate. Fastlock Canopy -ovika-

toksesta on saatavana kaksi eri kokovaih-
toehtoa: kaarenleveydeltään 190 cm leveä 
katos enintään 110 cm leveille oville, sekä 
kaarenleveydeltään 290 cm leveä katos kak-
silehtisille, enintään 180 cm leveille oville. 
Fastlock Canopyn tukirakenteet on tehty jau-
hemaalatuista alumiiniprofi ileista ja katema-
teriaalina on Fastlock Uni -valokate. Valoka-
televyt tulevat pakkauksen mukana valmiiksi 
katokseen sopiviksi paloiksi leikattuina. Pak-
kauksen mukana tulevat lisäksi kaikki tarvit-
tavat kiinnikkeet asennusohjeineen.
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Palvelun laatu ratkaisee 

putkiremontissakin

Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) on tutkinut 
putkiremontin nykyisiä konsepteja ja toteaa, että tek-
nisiä ratkaisuja on kyllä tarjolla, mutta vasta palve-
lun laatu ratkaisee asukastyytyväisyyden. VTT tarjo-
aa ratkaisuksi kaikkien putkistoremontin osapuolten 
verkostoitumista, jonka pohjana on huolella laadittu 
hankesuunnittelu.

VTT:n erikoistutkija Satu Paiho on yksi putkiremonttien uusia 
hankinta- ja palvelumalleja tutkineen ja kehittäneen työryhmän jä-
senistä. Paiho kertoo tämän insert-hankkeen päätavoitteiden olleen 
kehittää menetelmiä ja toimintamalleja kiinteistöjen putkikorjausten 
hankintaan, jäsentää korjausprosessia eri osapuolten näkökulmista, 
luoda uusia toimintamalleja ja palvelukokonaisuuksia sekä hakea uu-
sia ratkaisuja viestiä putkistokorjauksista ja niihin liittyvistä toimista 
ennakoivasti tilaajille, asukkaille ja rakennusten käyttäjille.

Putkiremontti on väistämätön paha tuhansissa yhtiöissä

– Putkiremonttien tarve lisääntyy jatkuvasti, toteaa erikoistutkija 
Satu Paiho. Tarve on jopa kolminkertaistunut tämän vuosituhannen 
kymmenen ensimmäisen vuoden aikana ja tulee vielä kaksinkertais-
tumaan vuodesta 2010 vuoteen 2020. Putkiremontin onnistumi-
sen kannalta on tietysti tärkeää, että urakoitsija kykenee hoitamaan 
urakan hinnaltaan kilpailukykyisesti sekä teknisesti laadukkaasti ja 
onnistuneesti. Aiemmat putkiremontin teettäneet asukkaat ovat ar-
vostaneet myös työsuoritteen palveluelementtejä, joihin kuuluvat 
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Kaikille taloyhtiön putkiremontin osallisille suositellaan luettavaksi VTT:n julkaisu: Putkiremonttien uudet hankinta- ja palvelumallit. 
Tekijöinä Satu Paiho, Ismo Heimonen, Ilpo Kouhia, Esa Nykänen, Veijo Nykänen, Markku Riihimäki & Terttu Vainio.

asiat liittyvät hyvään hankesuunnitteluun, joka on pohjana päätök-
senteolle putkiremontin käynnistämisestä.

Kokonaispalvelusta liiketoimintamahdollisuus

VTT:n tutkimuksen mukaan markkinoilla olisi tilaus palveluverkostol-
le, joka tarjoaisi parempia putkiremontin kokonaispalveluja. Verkos-
toyhteistyö mahdollistaa yrityksille paremmat edellytykset kehittää 
palveluita. – Nämä verkostot voisivat jatkuvien yhteistyösuhteiden 
ansiosta luoda kokonaan uusia monipuolisia suunnittelu-, rakenta-
mis- ja palveluprosesseja. Taloyhtiöiden näkökulmasta nämä ver-
kostot kilpailisivat keskenään, jolloin taloyhtiöllä olisi mahdollisuus 
hankkia palveluita edullisesti ja laajempina kokonaisuuksina. – Täl-
lainen putkiremontin kokonaispalvelu voisi sisältää suunnittelun ja 
urakoinnin lisäksi mm. joitain seuraavia elementtejä: viestintäpal-
velut, asumista turvaavat palvelut, väliaikaisasunnot, omaisuuden 
suojauspalvelut, siivous- ja vartiointipalvelut, osakkaille tarjottavia 
omien remonttien suunnittelu- ja toteutuspalveluita sekä hanke- ja 
kuntotutkimuspalveluita. Näemme VTT:ssä, että tässä on kyllä ver-
kostoitumisen kautta tarjolla yrityksille selkeä liiketoimintamahdol-
lisuus, kiteyttää erikoistutkija Satu Paiho.

vaikutusmahdollisuus omaa asuntoa koskeviin ratkaisuihin ja hyvä 
etukäteistiedottaminen remontin haitoista. Eniten tyytymättömyyt-
tä ovat aiheuttaneet luvatun aikataulun pettäminen ja huolimaton 
työmaakulttuuri, kertoo Paiho tutkimuksen tuloksista.

Hankesuunnittelu putkiremontin tärkein vaihe

Putkiremontin tärkein vaihe on hankesuunnittelu. Siinä asetetaan 
tavoitteet suunnittelulle ja lopputulokselle. Samalla kartoitetaan 
sekä taloyhtiölle että osakkaille parhaiten sopivat tekniset ja ta-
loudelliset ratkaisut. – Hyvä ja selkeä hankesuunnitelma on kes-
keinen asia taloudellisen toteutuksen varmistamisessa alkaen jo 
selkeistä tarjouspyyntöasiakirjoista, suunnitelman vaikuttaessa 
myös toteutusvaiheen ongelmien välttämiseen, uskoo Paiho. Ta-
loyhtiöiden ei tulisikaan lähteä putkiremontin suunnittelusta pel-
kästään teknislähtöisesti. Tekniikan ja rakenteiden korjaamisesta 
on tietysti aina pääasiassa kysymys, mutta varsin suuri merkitys 
on myös ei-teknisillä asioilla. Palveluntarjoajan näkökulmasta su-
juvan remontin piirteitä ovat tiedottaminen asukkaille yhteisellä 
kielellä – terminologian on oltava ymmärrettävää – sekä aikatau-
lujen pitävyys ja selkeät urakkasopimukset ja -rajat. Kaikki nämä 

Rakennusmestari Susi

Rakennusmestari Susi on raudanluja ammattilainen, joka on vetänyt useita mittavia talonrakennusprojekteja perustuksista viimeiseen listanaulaan. Apunaan hänel-
lä on muutamia luottomiehiä, joiden ammattitaito on kouliintunut vuosien ja vuosikymmenten aikana useilla kymmenillä rakennustyömailla. Aivan kaikki rakennus-
mestarimme miehet eivät kuitenkaan aina ymmärrä Suden ohjeistuksia, niinpä työmailla saattaa sattua pikku kommelluksia, joita seuraamme tässä lehdessä. 
Tämä sarjakuva ei ole suomalaisen rakennustyön, sen laadun tai johtamisen vähättelevää arvostelua, eikä tällä olekaan mitään tekemistä todellisen elämän kans-
sa. Näin vaan olisi siis saattanut tapahtua eli syntyä niin sanotusti sutta – rakennusmestari Suden työmaalla.
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VANHAN JULKISIVUN 

tulevia energiakustannuksia

Jatkuvasti kohoava energian hintataso on johtamassa siihen, että kauniin ulkonäön ohel-
la myös rakenteen elinkaariedullisuus eli käytön aikaiset kustannukset tulee olemaan yhä 
tärkeämpi valintakriteeri julkisivun peruskorjausvaihtoehtoa valittaessa. Tiilijulkisivu on 
pitkällä aikavälillä energiaedullisin ja vähiten huoltoa kaipaava julkisivuratkaisu.
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Monet 60-80-lukujen betonielementtikerrostalot ovat yhä enenevässä määrin korjauksen tarpeessa. 
Betonisten julkisivuelementtien karbonatisoituminen ja sen myötä terästen ruostuminen aiheuttaa 
korjaustarvetta monissa kiinteistöissä ja taloyhtiöissä. Ennen korjauksen aloittamista on hyvä teettää 
riittävät kuntotutkimukset. Vasta asiantuntijan tekemän perusteellisen vauriokartoituksen jälkeen voi-
daan arvioida, kuinka massiivisiin korjauksiin on tarvetta.

Julkisivujen rakenteellinen korjaussuunnittelu on konstruktöörin työtä, mutta visuaalinen uudista-
minen vaatii useimmiten arkkitehdin ammatillista näkemystä. Rakennuksen ulkoinen olemus ei saisi 
pitkälläkään aikavälillä olla kertakäyttömuotia, vaan tämän päivän korjattavien julkisivujen tulisi kestää 
vähintään viidestäkymmenestä sataan vuotta ilman isompaa korjaustarvetta. Nykyinen rakentamisen  
ja peruskorjaamisen hintataso on siinä määrin kallista, että korjausinvestoinnin tulisi olla pitkäkestoi-
nen. Ei ole järkevää investoida sellaiseen korjausrakenneratkaisuun, jonka todellinen kestoikä on vain 
kymmenen- tai kaksikymmentä vuotta, jos korjausinvestointi on 500 000-1 500 000 euroa.

Perusasiat on hyvä selvittää ennen rakenneratkaisun päätöksentekoa

Eri korjausvaihtoehtoja vertailtaessa olisi hyvä miettiä, miltä mikäkin vaihtoehto näyttää kymmenen 
tai kahdenkymmenen vuoden kuluttua korjauksesta. Erityisesti on syytä huomioida kunnossapidon 
tarve eri julkisivurakennevaihtoehdoille ja siihen liittyvät kustannukset. Usein elinkaariedullisuutta tar-
kasteltaessa voikin halvin vaihtoehto osoittautua pitkällä aikavälillä kalliimpia vaihtoehtoja kalliimmaksi 
ja samalla myös hankalaksi korjata. Myös uuden rakenteen kosteustekninen toimivuus Suomen olo-
suhteissa on yksi tärkeimpiä tekijöitä, joka pitäisi selvittää ennen rakennevaihtoehdon valitsemista.

Energiaedullisuus on yhä tärkeämpi valintakriteeri rakenneratkaisua valittaessa

Tulevaisuuden julkisivukorjaukset edellyttävät yhä energiatehokkaampia rakenneratkaisuja. Tiilellä kor-
jaaminen on pitkällä aikavälillä taloudellisempi kuin moni halvempi kilpailijansa.

Käytännön kenttätutkimuksissa on havaittu, että ilmaraolla varustettu tiilijulkisivuverhous alentaa myös 
rakennuksen energiankulutusta. Helsingin Malminkartanossa vuosituhannen vaihteessa tiilellä peruskor-
jatussa asuinkerrostalossa Helsingin Teknillisen Korkeakoulun rakennustekniikan laboratorion tekemän 
kenttätutkimuksen perusteella (kesto15 kk) julkisivumuurauksen ja sen takana olevan ilmaraon vaikutus 
energiataseeseen oli merkittävä. Tiilimuurin takana olevan ilmaraon ilman lämpötila oli lämmityskaudella 
n. 1-2 °C korkeampi kuin ulkolämpötila. Rakenteen laskennalliseksi U-arvoksi saatiin kohteessa käyte-
tyllä 175 mm:n eristepaksuudella 0,223 W/m2K, mutta kohteessa tehtyihin mittaustuloksiin perustuva 
todellinen laskelma antoi eteläseinällä arvoksi 0,194 W/m2K ja pohjois-seinällä 0,203 W/m2K. Mittauk-
siin perustuva ulkoseinärakenteen U-arvo oli keskimäärin 11 % parempi kuin sen teoreettinen U-arvo. 
Mittaustulosten perusteella rakennuksen energiaa säästävä vaikutus lämmityskaudella oli eteläsivuilla 
n. 8 % ja pohjoissivuilla n. 6 %. Tiilen hyvät energiaa varaavat ominaisuudet on havaittu jo vuosisato-
ja sitten mm. tulisijoissa. Samalla tavalla kuin tiili varaa lämpöä tulisijoissa sen massiiviseen runkoon ja 
kuorirakenteeseen samoin tapahtuu myös rakennuksen ulkoseinärakenteissa auringon lämpöenergian 
sitoutuessa tiiliseen julkisivurakenteeseen. Kesäkaudella ilmaraollisen tiilijulkisivun on toisaalta myös 
todettu tasaavan lämpötilahuippuja ja pitävän rakenteen pidempään miellyttävän viileänä.

Julkisivun takana olevan ilmaraon hyvän tuulettuvuuden ansiosta (50-350 l/h) ei ulkoseinärakentee-
seen todettu kerääntyvän kosteutta 15 kuukauden tutkimusjakson aikana, vaan tehokkaan tuuletuksen 
ansiosta rakenne kuivui hyvin ja poisti mm. rakennusaikaista kosteutta tehokkaasti. Ulkoseinärakenteen 
teoreettinen U-arvo eli lämmönläpäisykyky perustuu aina kuiviin eristeisiin. Ratkaisut, joissa lämmön-
eriste on suoraan kiinni pintamateriaalissa, eivät kaikilta osin aina täytä sen laskennallista lämmöneris-
tävyyttä. Tuuletettu julkisivumuuri sekä suojaa lämpöä eristävää seinärakenteen osaa kastumiselta että 
poistaa erinomaisesti kosteutta rakenteesta tuuletuksensa ansiosta ja samalla se varastoi erinomaisesti 
auringon lämpöä itseensä, alentaen samalla rakennuksen energiankulutusta.

Teksti: Juha Karilainen, RI

 Kuvat: Juha Karilainen, Ville Sivunen, Göran Lindberg

KORJAUS TIILELLÄ pienentää 

 jopa 6-8 % lämmityskaudella

As.Oy Kaarenkettu 
ennen julkisivukor-
jausta ja korjattuna. 
Arkkitehtisuunnit-
telusta on vastan-
nut Arkkitehtiryhmä 
Pitkäranta Oy ja 
korjausurakasta YIT 
Rakennus Oy.
Julkisivuissa on 
pitkillä sivuilla 
käytetty vaaleaa RT 
Kuura-tiiltä. Talon 
päädyt on muurattu 
Lappilan punaisella 
tiilellä. Ikkunan-alu-
sissa, päätyseinissä 
sekä sisäänkäynnin 
koristuksissa on 
käytetty Holkka-
tiiltä.
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Tiilellä korjaaminen kohottaa sekä asunnon 
että asuinalueen arvoa

Vaikka julkisivun muutos korjauksen yhte-
ydessä tiilipintaiseksi olisikin jonkin verran 
valinnaisia korjausvaihtoehtoja kalliimpi, on 
sillä pitkällä aikavälillä selkeästi käyttökus-
tannuksia alentavia taloudellisia vaikutuksia. 
Edellä mainitun ohella tiilellä korjaamalla voi-
daan nostaa myös rakennuksen laatutasoa 
ja ympäristön asumisviihtyvyyttä, minkä on 
havaittu selkeästi nostaneen myös asunnon 
arvoa korjauksen jälkeen sitä myytäessä.

Muuraustyö mahdollista myös talvikautena

Vanhan julkisivun korjaus tiilellä ei ole sen 
kummempi korjausprosessi kuin muutkaan 
pintarakennekorjaukset. Muurauksen posi-
tiivinen piirre, esim. eristerappaukseen ver-
rattuna, on sen pienempi alttius säävaihte-
luiden aiheuttamille riskeille rakentamisaika-
na. Tämän päivän talvimuuraukseen kehite-
tyt muurauslaastit ja tiilien lämmittäminen 
mahdollistavat korjauksen tekemisen läpi 
vuoden myös talvikautena. Talvimuurausta 
varten on luotu myös omat talvimuurausoh-
jeet, joiden pohjalta on hyvä suunnitella ja 
toteuttaa kylmänä aikana tehtäviä muurauk-
sia. Tällä tavoin työvoiman saanti helpottuu 
ja urakoinnin hintataso voi olla jopa hieman  
alhaisempi kuin kesäsesonkina.

Tiilijulkisivu elementtijulkisivun tilalle – kor-
jausprosessi vaihe vaiheelta

Uuden muuratun julkisivun tekeminen al-
kaa liittyvien rakenteiden kartoituksella sekä 
perustusten tutkimisella. Vanhan rakenteen 
huonon kunnon vuoksi ulkokuori useimmi-
ten poistetaan ja samoin tehdään vanhoille 
lämmöneristeille, jotka ovat saattaneet olla 
märkiä jo pitkiäkin aikoja. Riittämätön eris-
tetilan tuuletus ja tiivis ulkokuori ovat estä-
neet eristetilaan joutuneen veden poistu-
mista. Samalla rakenteeseen on saattanut 
kehittyä myös erilaista home- ja itiö kasvus-
toa. Uuden muurattavan tiilijulkisivun hyvä 
ominaisuus on sen tuulettuvuus. Riittävä 
(n.30-45 mm) ilmarako mahdollistaa raken-
teen eristetilan kuivana pysymisen kaikissa 
olosuhteissa. Kun eristeet eivät ole suoraan 
kiinni julkisivumateriaalissa, ei suoraa tuu-
len paineen aiheuttamaa veden eristeisiin 
joutumista myöskään tapahdu. Kun julkisi-
vun pintamateriaali tuulettuu sekä ulko- että 
taustapuolelta, on myös sen kuivuminen sa-
teen jälkeen nopeampaa kuin tuulettumat-
tomissa rakenteissa.

Esityöt

Ennen varsinaisen purkutyön aloittamista 
on tehtävä ns. suojaussuunnitelma. Suo-
jaussuunnitelmassa tulee olla eriteltynä 
kaikki suojattavat kohdat ja suojaustavat 
sekä niistä aiheutuvat haitat asukkaille, mi-
käli asukkaat eivät poistu asunnoista korjauk-
sen ajaksi.

Vanhan kuoren poisto

Ensin rakennuksesta poistetaan vanhojen 
sandwich-elementtien ulkokuoret. Poista-
mismenetelmiä ja -laitteita on useita. Esim. 
As.Oy Kaarenketussa, Vantaalla käytettiin 
isoa saksimurskainta (kuva 1), jolla ulkokuori 
pilkottiin palasiksi ja poistettiin. Muista vaih-
toehdoista voidaan mainita esim. hydrauli-
puristin ja pienemmät saksileikkurit. Kuvan 
iso saksipuristin soveltuu enintään neljän 
kerroksen korkuisiin taloihin.

Eristeen poisto ja sokkelin levennys

Tämän jälkeen aloitetaan vanhan eristeen 
poistaminen ja puhdistus. Poiston viimeiste-
ly suoritetaan raakatyövaiheen jälkeen vielä 
perusteellisesti kaapimalla ja painepesulla 
(kuva 2), jotta mahdolliset rakenteeseen kuu-
lumattomat epäpuhtaudet saadaan poistet-
tua ja pohja silotettua ennen uuden lämmön-
eristeen asentamista. Uusi lämmöneriste 
poikkeaa aina jonkin verran alkuperäisestä. 
Tulevaisuudessa yhä enenevässä määrin on 
tarvetta myös eristävyyden parantamiselle, 
jolla pitkällä aikavälillä säästetään energiakus-
tannuksissa. Uusi eriste ja julkisivumuuraus 
sekä riittävä tuuletusrako vaatii useimmiten 
alkuperäisen sokkelin leventämisen. Sokke-
lin leventämistä varten tutkitaan ensin perus-
tamisolosuhteet eli kestääkö vanha sokkeli 
uuden sokkelin levennyksen- ja muurauksen 
painon vai tuleeko sokkelin levennys ulot-
taa perustuksiin asti. Uuden sokkelin kiinni-
tys vanhaan runkoon varmistetaan betoniin 
rouhituilla urilla sekä vinotapituksilla (kuva 3). 
Sokkelilevennys raudoitetaan ja valetaan ra-
kennesuunnittelijan laskelmien ja suunnitel-
mien mukaisesti. Ennen sokkelin leveyden 
määritystä tulee rakennuksen seinät “luodit-
taa” l. tarkistaa seinien suoruus. Peruskor-
jattavissa kohteissa on hyvin usein havaittu 
seinissä isojakin poikkeamia suorasta pys-
tylinjasta. Tästä johtuen tuuletusraon leveys 
vaihteleekin hyvin usein 30-80 mm:n välillä. 
Vaikka ilmaraon leveysvaihtelut ovat paikoin 
suuria, ei sillä ole lopputuloksen kannalta 
suurtakaan merkitystä. Periaate on kuiten-
kin se, että uusista seinistä tehdään suoria ja 

Kuva 1
Saksimurskain on 
yksi tapa poistaa 
vanhan elementin 
betonikuori.

Kuva 2
Vanhan eris-
teen poiston 
jälkeen seinä 
vielä puhdistetaan 
perusteellisesti 
ja painepestään 
ennen uuden 
eristekerroksen 
asennusta, jotta 
vanhaan eristee-
seen mahdolli-
sesti pesiytyneet 
epäpuhtaudet 
saadaan varmuu-
della poistettua.

Kuva 3b
Uusi levennetty 
sokkeli muurausta 
varten.

Kuva 3a
Ennen varsinais-
ta raudoitusta ja 
valua vanhaan 
sokkeliin on tehty 
ankkurointitapitus 
sekä urat tartun-
nan parantami-
seksi uutta sokke-
lia varten.

Kuva 5
Sokkelin päällä 
oleva laakeri ja 
kapillaarikatko 
tulisi olla kumibi-
tumia.

Kuva 4
Sokkelileik-
kausdetalji, 
jossa kumi-
bitumikermin 
alla on esim 
vinouretaani-
kaista.

Kuva 6a
Tiilijulkisivun 
konsolikannatus-
ten avulla välty-
tään betonisen 
sokkelilevennyk-
sen tekemiseltä 
peruskorjauskoh-
teessa.

Kuva 6b

1) Tippapelti 2) Joka 3. pystysauma auki vesieristyk-
seen asti 3) Uuden sokkelin kannatus ja tuenta 
ta   paus kohtaisesti 4) Kumibitumikermi 5) Kermi kiin-
nitetty yläreunastaan kuumasinkityllä reikävanteella 
KLA-ruuvein 6) Esim. vinoksi leikattu uretaanikaista
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että ilmarako on riittävä. Samassa yhteydes-
sä on hyvä huomioida ja mitata myös vanho-
jen ikkunoiden sijaintipoikkeamat.

Vanhan kuoren poiston jälkeen asenne-
taan uudet lämmöneristeet. Eristeiden kiin-
nitykseen käytetään taustarakenteeseen 
ankkuroitavia tiilisiteitä. Eristeet asenne-
taan yleensä ns. kaksikerros- tai kolmikerros 
asennuksena, jolloin alimmaiseksi tulee ns. 
pehmeämpi pohjan epätasaisuuksia tasaava 
mineraalivillaeriste (esim. PAROC UNM 37), 
ja sen päälle paksumpi eristelevy (esim. PA-
ROC eXtra) ja lopuksi päällimmäiseksi tuu-
lensuojalevy (esim. PAROC WPS 3). Näin 
uudesta eristekerroksesta tulee varmasti 
hyvin lämpöä eristävä ja tiivis rakenne. Mi-
käli pohja vanhan eristeen poiston jälkeen 
on suhteellisen tasainen, voidaan PAROC 
UNM-eriste jättää pois.

Uuden sokkelilevennyksen päälle asen-
netaan myös pieni vinovilla- tai uretaanikais-
ta (kuva 4), jonka päälle asennetaan kumibi-
tumikermi (kuva 5). Vinoon asennettu kermi 
ohjaa kuorimuurin läpi mahdollisesti tulevan 
veden alimman tiilikerroksen pystysaumois-
sa olevien ilma-aukkojen kautta ulos. Kermi 
toimii myös kapillaarisen kosteuden katkai-
sijana sekä laakerina sokkelin ja kuorimuura-
uksen välillä, tasaten mahdollisia rakenteen 
liikkeistä johtuvia jännityksiä.

Julkisivumuurauksen kannatus mahdollista 
myös konsolikannatuksena

Vaihtoehtoisesti uusi tiilijulkisivu voidaan 
muurata myös esim. Wienerberger Oy:n 
kehittämän konsolikannatusjärjestelmän 
varaan, jolloin vältytään sokkelinlevennyk-
sen tekemiseltä (kuva 6). Konsolikannatuk-
sen päälle muurattava julkisivu kiinnitetään 
taustarakenteeseen, jonka kantavuustarkas-
telu tulee aina tehdä ennen kannatustavan 
valintaa. Konsolikannatuksen avulla voidaan 
säästää sekä aikaa että kustannuksia.

Uuden julkisivun muuraus

Uuden julkisivun muuraus tulee tehdä ns. 
viistemuuraustekniikalla (kuva 7), jossa laas-
ti asetetaan tiilen päälle keoksi. Näin laasti-
purseet minimoidaan ja ilmarakoon putoaa 
mahdollisimman vähän laastia. Alas pudon-
neet laastikokkareet poistetaan työn ajak-
si vapaiksi jääneistä muurausaukoista heti 
tuoreeltaan (kuva 8). Muurauksen valmis-
tuttua laastinpoistoaukkoihin asennetaan 
tiilet. Muurauksen ensimmäiseen tiiliriviin 
jätetään kuitenkin joka kolmas pystysauma 
auki, millä varmistetaan sekä rakenteen tuu-
lettuvuus että tiilen takapinnalle mahdol-
lisesti joutuneen veden esteetön poisjoh-
datus rakenteesta. Näin edetään jokaisen 
seinäpinnan kohdalla.

Liikuntasaumat ja muurin sidonta taustara-
kenteeseen

Tuulettuva julkisivumuuraus tulee aina jakaa 
liikuntasaumoin osiin. Liikuntasaumat mah-
dollistavat lämpötilamuutoksista johtuvat 
rakenteen liikkeet ja samalla ne estävät hal-
keamien syntymistä. Liikuntasaumojen pai-
kat pitää huomioida jo muun suunnittelun yh-
teydessä sekä käydä vielä ne läpi muuraus-
työkunnan kanssa ennen työn aloittamista. 
Julkisivumuuraus sidotaan taustarakentee-
seensa tiilisitein mitoitusohjeiden mukai-
sesti, normaalisti n. 4 kpl/m2. Tiilisidetyyppi 
voi olla esimerkiksi henkaripäällä varustettu 
Holkki-ramla. Samoilla tiilisiteillä on kiinnitetty 
myös eristeet alustaansa. Näin edeten raken-
nuksen uudesta tiilijulkisivusta tulee toimiva, 
vähän huoltoa kaipaava ja pitkäikäinen.

Tiili antaa arkkitehtonisia mahdollisuuksia

Pienillä arkkitehtonisilla lisäyksillä, kuten si-
säänkäyntien detaljointi (kuva 9) tai vaikkapa 

holkkatiilikoristukset päädyissä, voidaan tii-
lellä peruskorjattu rakennus saada jopa täy-
sin nykyarkkitehtuuria vastaavaksi.

Tiilijulkisivu korjausratkaisuna on myös 
ääniteknisesti hyvä ratkaisu

Uusi tiilijulkisivu vanhan betonielementti-
kuoren tilalle on ääniteknisesti erinomainen 
ratkaisu. Kun vanhassa betonielementtita-
lossa ulkoseinän sandwich-elementtiraken-
teen ääneneristävyys on useimmiten n. 55 
dB luokkaa, ei ole itsestään selvää, että uusi 
rakenne saavuttaisi saman ääneneristävyys-
tason. Ulkoseinän äänitekniset ominaisuu-
det ovat yksi asumisen laatutason tärkeim-
piä tekijöitä. Jos korjausvaihtoehtoina sand-
wich-elementin tilalle päädyttäisiin esimer-
kiksi ohueen eristerappaukseen, voi raken-
teen ääneneristävyys alentua jopa yli 10dB 
alkuperäiseen verrattuna, mikä tarkoittaa 
asumisviihtyvyyttä ajatellen oleellista laatu-
tason alenemista. Tiilivaihtoehto sen sijaan 
pitää äänieristävyyden vähintäänkin samana 
tai jopa parantaisi ulkoista ääneneristävyyttä 
alkuperäiseen verrattuna. Todelliseen koh-
teeseen perustuvien mittausten perusteella 
on tiilivaihtoehdolla korjauskohteessa saa-
vutettu 56 dB ääneneristävyystaso. 

Tiilijulkisivu on elinkaariedullisin julkisivu-
vaihtoehto

Yhä useammin peruskorjauskohteen jul-
kisivuratkaisuksi valitaan tiili, koska se on 
käyttökustannuksiltaan pitkällä aikavälillä 
elinkaariedullisin julkisivuvaihtoehto. VTT:n 
vuonna 2006 tekemässä elinkaaritutkimuk-
sessa tiilinen ulkoseinärakenne oli ainoa jul-
kisivuvaihtoehto, jolle 100 vuoden tarkaste-
luajanjaksona ei tarvitse tehdä mitään erityi-
siä peruskorjaustoimenpiteitä.

Kuva 9 
Holkkatiilipilarit 
sisäänkäynnin 
yhteydessä luovat 
yksilöllistä arvok-
kuutta rakennuk-
selle.

Peruskorjaussuunnittelu 
Arkk.tsto Erat.

Teuvo Pakkalantien kohde ennen korjausta.

Pohjois Haagassa Teuvo Pakkalan tiellä Hel-
singin kaupungin omistamiin betonielementti-
kerrostaloihin tehtiin uudet julkisivut tiilellä, 
koska pitkällä aikavälillä tiili on elinkaa-
riedullisin julkisivuratkaisu.

Kuva 8
Muurauksen ala-
reunasta jätetään 
muuraustyön 
ajaksi esim. joka 
4-5. tiili pois alas 
putoavien laasti-
kokkareiden pois-
tamista varten.

Kuva 7
Viistemuuraustek-
niikka vähentää 
laastipurseiden 
määrää.
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Vaatimukset isännöitsijän ammattitaitoa ja toimintaa kohtaan ovat 
lisääntyneet 

Suomessa on 80 000 asunto-osakeyhtiötä, joissa on yli miljoona 
asuntoa. Tätä sadan miljardin omaisuusmassaa omistaa noin kak-
si miljoonaa osakasta. Osakkaiden ja asukkaiden etua valvoo talo-
yhtiöiden hallituksissa noin neljännesmiljoona jäsentä, joiden kes-
keinen yhteistyökumppani ammatillisella tasolla on isännöitsijä. 
Päätoimisia ammatti-isännöitsijöitä on vain muutama tuhat. Alalle 
kaivataankin lisää isännöitsijöitä niin määrällisesti kuin myös laa-
jemmin koulutettuna.

Isännöitsijä on useimmissa taloyhtiöissä yhtiön luottomies, täys-
verinen ammattilainen niin talouden suunnittelun kuin remontoinnin-
kin hallinnassa. Vastapainoksi joissain yhtiöissä isännöinti koetaan 
pakkopullana, välttämättömänä pahana. Molemmissa tapauksissa 
vaatimukset isännöinniltä saatavaa palvelua kohtaan ovat kuitenkin 
korkeat. Joissain yhtiöissä tästä palvelusta ollaan valmiita maksa-
maan, joissain taas isännöitsijä valitaan pelkän hinnan perusteella. 
Entäpä sitten kun remonttitarve iskeekin kuin ne kuuluisat telefaxit, 
odottamatta ja pyytämättä. Ja kun tilanne on ns. päällä, on isän-
nöitsijän  näytettävä kykynsä tai kyvyttömyytensä, oltava taloyhtiön 
pelastava sankari tai mitään aikaansaamaton luuserikonna. 

Ekonomi, insinööri vai molemmat

Isännöitsijältä vaaditaan ensisijaisesti hyvää talouden; budjetoinnin 
ja kirjanpidon hallintaa ja mielellään myös hyviä sosiaalisia taitoja, 
joita tarvitaan ainakin taloyhtiöiden vuosikokoukissa, joissa käsi-
teltävästä asiasta ymmärtämättömät tai siitä ”liikaa” tietävät, pyr-
kivät asettamaan hallituksen ja siinä sivussa isännöitsijän seinää 
vasten. Jos ja kun isännöitsijän ekonomisti- ja vuorovaikutustaidot 
riittävätkin, niin nykyisin kompastuksena saattaa olla rakennusten 
peruskorjaamisen hallintaan ja johtamiseen tarvittavien insinööri-
taitojen puuttuminen. Suuri osa isännöitsijöistä toki ylläpitää jatku-
vasti ammatillista osaamistaan ja kehittymistään mm. talojen alati 
lisääntyvän tekniikan ja koneellistumisen asettamien vaatimusten 

Sankari vai konna?

Vantaalaisen taloyhtiön ylimmässä kerroksessa on erillinen kerho-
huoneisto, johon kuuluvat iso sauna ja keittiöllä sekä omalla terassil-
la varustettu kerhohuone. Isännöitsijä ja hallitus ovat tehneet selkeät 
pelisäännöt tilojen varaamiseksi merkkipäiviä ja muita juhlatilaisuuksia 
varten. Juhlapyhinä, kuten vappu, itsenäisyyspäivä ja uusi vuosi, hallitus 
on järjestänyt asukkaille yhteistilaisuuksia. Tila  on lisäksi eri harraste-
ryhmien käytössä. Tärkeintä ovat yhteiset pelisäännöt.

ja haasteiden vuoksi. Huomattava on kuitenkin, että isännöitsijäk-
si voi alkaa kuka tahansa. Pätevyysvaatimuksia ei periaatteessa 
ole, kun sen sijaan esimerkiksi autokatsastajilla on  lakisääteinen 
koulutusvaatimus.

Huono maine leimaa, hyvä ei yleistä

Alalla ollaankin yhtä mieltä siitä, että isännöitsijän työn vaatimus-
taso on lisääntynyt nopeammin kuin koulutus ja osaaminen. Niin-
pä jonkun isännöitsijän ammattitaidottomuuden esiintulo jossain 
taloyhtiön vaativassa remontissa leimaa helposti koko ammatti-
kunnan mainetta. Ja kuten muussakin elämässä, jonkun tehdessä 
työn erinomaisesti, ei siitä kylillä kiitosta huudeta, koska näinhän 

Teksti: Raimo HOlopainen

 Kuvat: Suorakanava Oy
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Samaisen vantaa-
laisyhtiön katolla on 
niin ikään asukkai-
den käytössä viih-
tyisät oleskelutilat 
vaikkapa kirjojen 
lukemiseen tai 
lentokoneiden nou-
sujen ja laskujen 
katseluun läheiseltä 
Helsinki-Vantaan 
lentokentältä.

on oletusarvo ja odotukset olleetkin. Kai-
kissa taloyhtiöissä ei varmaan edes kaikki 
hallituksen jäsenet, omistajista ja asukkais-
ta puhumattakaan, tiedä mitä isännöitsijän 
kanssa on sovittu. Useimmille riittänee, että 
isännöitsijä hallitsee ainakin näennäisesti 
yhteistyön hallituksen kanssa ja osaa esit-
tää yhtiökokouksissa talous- ja muut asiat 
selkeästi ja uskottavasti.  Taitaapa joskus 
unohtua perusasetelma; isännöitsijän rooli 
on toimia ikään kuin taloyhtiön toimitusjoh-
tajana, mutta hallitus on isännöitsijän esi-
mies, joka vaatii, valvoo ja palkitsee.

Saako hyvää halvalla

Hyvästä isännöitsijästä kannattaa pitää kiin-
ni, vaikka ”naapuriyhtiön isännöitsijä tekee 
saman työn sata euroa halvemmalla”. Kun 
tarkastellaan taloyhtiön kustannuksia, niin 
kiinteistövero on mitä on, veden ja sähkön 
hinta on suunnilleen sama isännöitsijästä 
riippumatta, ellei tämä ole osannut kilpai-
luttaa viisaasti. Sama koskee joissain tapa-
ukissa taloyhtiöiden lainoja, niiden korkoja, 

marginaaleja ja laina-aikoja.  Jos isännöitsijä 
ohjaa pieniä korjauksia ja huoltotöitä omille 
luottoyhtiöilleen, niin mitä sitten, jos työn 
laatu on hintaan nähden kohdallaan. Kun 
taas tehdään isoja perusparannuksia ja re-
montteja putkisaneerauksista julkisivure-
montteihin, joiden kustannusvaikutus on 
vähintäänkin satoja euroja neliötä kohden, 
niin juuri tällöin ammattitaitoinen isännöitsi-
jä tienaa yhtiölle palkkansa moninkertaise-
na – tai sitten moninkertaistaa sen huonolla 
hankesuunnittelun ohjauksella ja myöhem-
min huonoihin valintoihin ohjaajana.  

Mikä on taloyhtiöiden hallituksen rooli

Taloyhtiön hallitus valitsee isännöitsijän joko 
hinnan, tarjouksen muiden argumenttien, 
suositusten tai kaikkien perusteella. Yhteis-
työn muoto ja keskinäiset vastuut on hyvä 
selvittää heti. Asukkaiden kannalta tärkeä 
seikka on avoin tiedottaminen yhtiön tilas-
ta ja tulevaisuudesta. On luonnollista, että 
asukkaat pääsääntöisesti vastustavat kaik-
kia mahdollisia kustannuksia tuottavia kor-

jaustoimenpiteitä – ainakin aluksi. Isännöit-
sijän ja hallituksen vaativa työ onkin kertoa 
tiedotuksen keinoin, että kymmenen tu-
hannen ennakoiva korjaustoimenpide on 
pienempi paha kuin mahdollisen vaurion 
kannalta kiireellä tehtävä korjaustyö, joka 
saattaa nostaa kustannukset jopa kaksin-
kertaiseksi. Hyvällä ennakkosuunnittelulla ja 
tiedottamisella voidaan myös välttää tietty 
pakokauhu. Ei ole kenenkään etu, että kol-
mannes yhtiön asunnoista menee saman 
aikaisesti myyntiin, kun asukkaat lähtevät 
remonttia karkuun. Remonttien lisäksi kiin-
teistön huoltotyöt ja siivouksen taso puhut-
tavat aina. Mikäli asukastyytyväisyyskysely 
tai muu tarkastelu osoittaa on isännöitsijän 
vaihdettava tekijöitä, jos hallitus asian näin 
näkee. Yleensäkin isännöinnin ja hallituk-
sen tiet kulkevat sikäli käsi kädessä, että 
lepsu hallitus ”halvaannuttaa” tai vastaa-
vasti antaa liikaa valtaa isännöitsijälle, kun 
taas määrätietoinen hallitustyöskentely oh-
jeistuksineen isännöitsijän suuntaan näkyy 
myös koko taloyhtiön fyysisessä tilassa ja 
jopa asukasviihtyvyydessä.

Tämä taloyhtiön kolmannen kerroksen katolla oleva 
yhteistila on valjastettu lasten leikkipaikaksi, mattojen 
tomuttamiseen sekä oleskeluun ja harrastamiseen. Jotta 
käyttö- ja asumisviihtyvyys säilyvät, on taloyhtiön vas-
tuuhenkilöiden (isännöitsijä ja hallitus) luotava selkeä 
ohjeistus tilan käyttötarkoituksesta. Tässä tapauksessa 
ulkopuolisilla käyttäjillä ei ole pääsyä tilaan, joten aina-
kaan mopoilu ja skeittailu eivät ole edes mahdollisia, eikä 
siten myöskään ei-toivottujen henkilöiden tyhjänpäiväinen 
oleskelu.
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Seinä-wc-ratkaisulla uutta 

Seinälle asennettavat wc:t ovat maailmalla jo ohittaneet perinteisen lat-
tia-wc:n suosiossa ja niiden myynti myös Suomessa on kasvussa. Suosi-
olle on olemassa selvät syyt: niillä saa aikaan persoonallisia sisutusrat-
kaisuja ja ne helpottavat kylpyhuoneen puhtaanapitoa. Seinä-wc:n avulla 
kylpyhuone saa lisää kaivattua väljyyttä, jolloin tilan kokonaissuunnittelu 
ja kalusteiden sijoittelu on joustavampaa. 

Seinätelineen kotelointi voi toimia jatkona 
pöytätasolle. Kaikki putket ovat siististi 
piilossa koteloinnin sisällä. Kuvan tuotteet 
IDO Seven D -sarjasta.

Teksti: Hanne Kinnunen

 Kuvat: IDO Kylpyhuone Oy

ja helppoutta 
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Ruuanlaitto

Pyykinpesu

Siivous

Tiskaus

Kukkien kastelu

Wc:n käyttö

Suihkun käyttö

Seinä-wc asennetaan asennus-
telineen avulla suoraan seinälle. 
Asennusteline sekä siinä kiinni 
oleva vesisäiliö jäävät piiloon 
seinän tai koteloinnin taakse. 
Lattia wc-istuimen alla jää va-
paaksi, mikä helpottaa siivous-
ta. Lisäksi istuimen korkeus voi-
daan säätää sopivaksi asennus-
vaiheessa. Seinä-wc:n asennus-
teline piilosäiliöineen voidaan 
asentaa huomaamattomasti 
seinän taakse, seinän sisälle tai 
se voidaan koteloida osaksi kyl-
pyhuoneen sisutusta.

Seinäasennustuotteet so-
pivat mainiosti myös sanee-
rauskohteisiin ja ovat kestävä 
sekä kosteusturvallinen ratkai-
su, kun kosteuserityksestä on 
huolehdittu. Niistä löytyy rat-
kaisu myös pieniin tiloihin sekä 
kohteisiin, joissa hygienia on 
tärkeää.

Avaruutta ja tasoja kylpyhuonee-
seen

Seinä-wc ei juurikaan vaadi 
syvyyssuunnassa tilaa enem-
pää kuin perinteinen lattiamal-
li. Sen sijaan kylpyhuoneeseen 

ilmettä 

Seinä-wc:n avulla saat 
kylpyhuoneeseen per-
soonallisia ratkaisuita 
sekä helppoutta siivo-
ukseen. Kuvan tuotteet 
IDOlta.

Lattia wc:n tilalle siisti 
seinä-wc. Laatoitetun 
seinämän taakse on 
piilotettu asennusteli-
ne piilosäiliöineen ja 
irrotettava taso toimii 
laskutilana. Tämän pie-
nen wc-tilan wc-istuin 
ja kalusteet IDO Seven D 
-sarjasta.

saadaan lisää laskutilaa ja per-
soonallisia sisustusratkaisuja ja 
kylpyhuoneen puhtaanapito hel-
pottuu lattiatilan vapautuessa.

Vedensäästöä kaksoishuuhte-
lulla

Myös seinä-wc:issä on ve-
denkulutusta vähentävä kak-
soishuuhtelu. Kaksoishuuhte-
lu-wc pienentää keskivertota-
louden vedenkäyttöä huomat-
tavasti.

Asennus ja huolto

Nykyaikaiset asennusteli-
neet ovat erittäin tukevia ja tur-
vallisia ja asennus on tehty mah-
dollisimman yksinkertaiseksi. 
Vuotojen mahdollisuus on mini-
moitu. Wc:n mahdolliset huolto-
toimenpiteet tehdään kätevästi 
painonapin kautta.

Säädettävä istuinkorkeus

Useimpien asennustelinei-
den avulla wc-istuimen korke-
utta voidaan säätää. Tavallista 
korkeampi istuinkorkeus sovel-
tuu varsinkin liikuntarajoitteis-
ten käyttöön. Normaali istuin-
korkeus on 420 mm.

Joustava ratkaisu saneerauskoh-
teisiin

Seinä-wc voidaan asentaa 
remontin yhteydessä lattia-wc:
n tilalle ja mahdollistaa wc_is-
tuimen paikan muuttamisen. 
Uusi sijoituspaikka ei vaadi kyl-
pyhuoneen lattian avaamista. 
Viemäri voidaan kytkeä jo paikal-
la olevaan lattiaviemäriin, josta 
viemäri voidaan siirtää tarvitta-
valle etäisyydelle ja koteloida 
siististi.

Seinä-wc asen-
netaan asennus-
telineen avulla 
suoraan seinälle. 
Asennusteline 
sekä siinä kiinni 
oleva vesisäiliö 
jäävät piiloon 
seinän tai kote-
loinnin sisään. 
Kuvan tuotteet 
IDOlta.

Testattua laatua suomalaiseen 
kotiin IDOlta

Kotimaisen IDOn seinäasennus-
tuotteet on kehitetty erityisesti 
suomalaisiin kylpy- ja wc-tiloihin 
sopiviksi, ne on testattu poh-
joismaisten normien mukaan ja 
CE-hyväksytty. Wc-asennusteli-
ne-yhdistelmillä on lisäksi poh-
joismainen laatumerkintä. IDOn 
saniteettiposliini valmistetaan 
Tammisaaressa.

IDOn seinäasennustelineis-
sä on vuotojen mahdollisuus 
minimoitu erilaisin teknisin rat-
kaisuin. Kotimainen valmistus 
takaa toimivan huollon ja va-
raosien saatavuuden vuosiksi 
eteenpäin.

Wc:si raikastuu nyt automaatti-
sesti!

Kaikissa IDO seinäasennusteli-
neissä on integroitu Fresh wc-
raikastin. Järjestelmän avulla 
raikastin sijoitetaan kätevästi 
huuhtelun alkulähteille, vesi-
säiliössä olevaan putkeen. Näin 
wc raikastuu joka huuhtelulla. 
Ratkaisu on ympäristöystäväl-
linen ja myös lapsiperheissä 
turvallinen.

Yhden henkilön vedenkäyttö on n. 155 l/vrk. Kotitalouden 
käyttövedestä 35 % on lämmitettyä vettä.
Lähde: Vesi-ja viemäriyhdistys

siivoukseen
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Maassamme on rakennettu 1960-luvusta 
lähtien lähes 1,5 miljoonaa yhtiömuotois-
ta asuntoa. Varsinkin vanhempiin, siis noin 
40-50-vuotiaisiin taloihin kohdistuu merkittä-
viä korjaus- ja perusparannustarpeita, joista 
kustannuksiltaan suurimmat ovat putki- ja 
julkisivuremontit, joiden volyymi on kasva-
massa vuosittain moninkertaiseksi. Ilmas-
tonmuutoksen hidastaminen edellyttää li-
säksi kaikissa taloyhtiöiden korjaussuunni-
telmissa aina myös energiataloudellisuuden 
huomioimisen. Käynnistetyn Tee parannus 
–viestintäohjelman tavoitteena onkin ohjata 
kustannus- ja energiatehokkaisiin korjaus-
toimenpiteisiin.

Suunnitelmallista korjaamista

Taloyhtiöille nämä mittavat korjaustoimen-
piteet ovat tietenkin taloudellisesti iso asia, 
johon kaikilla yhtiöillä ei ole teknistä eikä 
aina myöskään taloudellista ennakkovalmi-
utta – ei olla osattu katsoa vuosia eteenpäin. 
Markkinoilla ei ole myöskään ollut taloyhtiöi-
den suunnittelua ja päätöksentekoa ohjaavia 
työkaluja. Palveluista ei ole ollut jäsentynyt-
tä tarjouskonseptia. Kun nyt kuitenkin on to-
siasia, että seuraavina vuosina ja vuosikym-
meninä näitä korjaustoimenpiteitä tulisi ja 
toisaalta on pakko tehdä, syntynee ainakin 
korjausrakentamisen tarjontaa, jossa muka-
na on ainakin uudisrakentamisesta vapautu-
nutta ja nyt hiljaiskäynnillä olevia toimijoita. 
Ensin tulisi kuitenkin tehdä suunnitelma: 
tiedostaa tarve, osata arvioida kustannuk-
set, saada hankesuunnitelma päätökseen ja 
vasta sitten etsiä tekijä. Tässä prosessoin-
nissa taloyhtiön osapuille tarjotaankin laajaa 
valistuskampanjointia ja myös erilaisia infor-
maatio- ja koulutustapahtumia.

Avustuksilla vauhtia korjaukseen

Valtio tarjoaa kannustimena suhdanneluon-
toista avustusta asuinrakennusten korjauk-
siin. Avustusta voivat hakea kaikki asunto-
osakeyhtiöt ja vuokrataloyhteisöt. Avustusta 
ei myönnetä yksityisille kotitalouksille eikä 
yhden yksittäisen asunnon korjaamiseen. 
Lisäksi rakennuksen on oltava ympärivuo-
tisessa asuinkäytössä. Avustus voi kohdis-
tua rakennuksen, siihen liittyvän yhteistilan 
ja jopa piha-alueen parannus- ja korjaustöi-
hin ja sitä myönnetään myös pienehköihin 
hankkeisiin, sillä kustannusten alaraja on 
vain 5 000 euroa. Lisäehtona on, että toi-
menpide on energiatehokkuuden kannalta 
hyväksyttävä. Korjaustoimenpiteillä on vain 
kohtalaisen kiire, sillä työt on aloitettava 
vuoden 2009 loppuun mennessä ja tehtävä 
valmiiksi seuraavan vuoden kuluessa. Ajan-
kohta määritellään loppukatselmuksen tai 
vastaavan perusteella. Koko Tee parannus 
–ohjelman tavoitteena on parantaa korjaus-
rakentamisen määrää, laatua ja palveluita, 
edistää energiataloudellisuuden ja ilmas-
tonmuutoksen huomioimista asumisessa 
ja korjausrakentamisessa, kannustaa alan 
ammattilaisia rohkeaan ja käytännönlähei-
seen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoi-
mintaan ja kertoa sen tuloksista kansanta-
juisesti sekä sitouttamaan myös asukkaat 
ja osakkaat suunnitelmalliseen kiinteistön-
pitoon ja rakennusten energiatehokkuuden 
parantamiseen.

Tee parannus –viestintäohjelman tavoitteet

– Innostaa taloyhtiöt ja niiden asukkaat ja 
osakkaat suunnitelmalliseen kiinteistönpi-
toon ja rakennusten energiatehokkuuden 
parantamiseen.

– Kannustaa korjausalan yrityksiä rohkeaan 
ja käytännönläheiseen tutkimus-, kehitys- ja 
innovaatiotoimintaan ja kertomaan kansan-
tajuisesti tuloksista.
– Parantaa korjausrakentamisen ja peruspa-
rantamisen laatua ja palveluita.
– Edistää monikanavaisen viestinnän kei-
noin korjauspalveluiden kysynnän ja tar-
jonnan tasapainoista kohtaamista taloyh-
tiöissä.

Kohderyhmät

– Taloyhtiöiden osakkaat ja asukkaat.
– Taloyhtiöille korjaus-, energiatehokkuus-, 
rakennuttamis-, projektinjohto-, suunnitte-
lu-, rahoitus-, isännöinti- ja muita palveluja 
tuottavat yritykset.
– Korjausrakentamisen tutkimus-, kehitys- ja 
innovaatiotoimintaa harjoittavat organisaa-
tiot ja henkilöt.

Tee parannus, 

paranna tehokkaasti
Suomen asuntokanta ei ole esimerkiksi Euroopan mittapuun mukaan 
kovinkaan iäkästä, mutta silti verrattain huonokuntoista, varsinkin, 
jos kuntoa tarkastetaan energiatehokkuuden ja asumisviihtyvyyden 
näkökulmista. Tekes, ympäristöministeriö ja Sitra kannustavatkin yh-
dessä kiinteistö- ja rakennusalan kanssa Tee parannus –hankkeella 
taloyhtiöitä energiatehokkaaseen korjausrakentamiseen.

Tee parannus –ohjelman suunnitteluosa-
puolet

Tekes
Ympäristöministeriö
Sitra
Suomen Kiinteistöliitto
Rakennusteollisuus RT
Rakennuslehti
Suomen Asuntotietokeskus

Teksti: Raimo Holopainen

 Kuva: Raimo Koivukorpi
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Tyypilliset taloyhtiötalkoot 
ajoittuvat useimmiten ke-
väälle, jolloin haravoidaan 
nurmialueet, maalataan ja 
ehostetaan puuaitaa ja ros-
kakatosta, vaihdetaan hiek-
kalaatikon hiekat ja istute-
taan kevään ja kesän kukka-
set maahan tai ruukkuihin. 
Rivitaloyhtiöissä saatetaan 
puhdistaa vesikourut ja teh-
dä kenties isompia maa-
laustöitäkin, jopa julkisivun 
huolto- tai uusintakäsittelyä. 
Pienehköissä 4-10 asunnon 
rivitaloyhtiöissä saattaa osal-
listumisprosentti olla jopa sata – ainakin jos 
laskentamallissa hyväksytään, että talou-
desta osallistuu vähintään yksi henkilö. Mitä 
suurempi yhtiö, sitä pienempi on osallistuji-
en osuus, lienee yleispätevä nyrkkisääntö. 
Mutta, mikä on pelin henki? Ovatko talkoot 
pakkopullaa vai taloyhteisön asukkaita yh-
distävä mukavahenkinen ja samalla hyödyl-
linen tapahtuma?

Talkoot ovat aina vapaaehtoiset

Vaikka talkoot ovat alkuperäiseltä ajatuksel-
taan täysin vapaaehtoiset, katsotaan useis-
sa taloyhtiöissä, että kaikilta vaaditaan sama 
panos yhteisten asioiden tekemisessä. Asi-
alla on vaan vähintään kaksi puolta. Toisille 
talkoot ovat mitä suuremmassa määrin iso 
sosiaalinen tapahtuma, kevään kohokohta. 
Joillekin talkoot ovat pakkopullaa; ”kai sin-
ne on nyt mentävä” ja joillekin taas; ”ei vois 
vähempää…” Ja eikös näin itse kukin voisi 
asian kohdaltaan päättää, ilman selityksiä, 
ilman vinoon katsomisia tai sormella osoit-
teluja. Jos joku haluaa osallistua talkoisiin 
kurkkimalla muiden tekemisiä verhojen 
välistä, niin mikäpäs siinä. Sosiaalisuuden 
ja uteliaisuuden rajamailla mennään. Vaan 
onpa vielä yksi ryhmä. Se, joka ei millään 
ehtinyt talkoisiin, mutta on kyllä mukana 

makkaran syönnissä ja talkoo-olueiden juon-
nissa. Hyi heitä!

Talkoiden ja töiden rajamailla

Eräässä puurakenteisessa rivitaloyhtiössä 
päätettiin maalata julkisivut uusiksi. Projek-
tiin panostettiin oikein kunnolla, sillä arkki-
tehdiltä tilattiin värityssuunnitelma, jonka 
paikkakunnan rakennusvalvoja, julkisivu-
lautakunta tai joku muu taho hyväksyi. Ta-
loyhtiö osti neljäsataa litraa maalia ja kym-
menittäin pensseleitä sekä vuokrasi heinä-
elokuuksi telineet. Jokaisen tuli hoitaa sit-
ten oma osuutensa – talkoilla. No, kahdes-

tatoista yhtä vaille kaikki 
olivat fi naalissa elokuun 
lopun lähestyessä ja kat-
seet kääntyivät ainoaan 
alisuorittajaan, joka sitten 
ratkaisikin ongelman pes-
taamalla yhtiöstä yhden 
eläkeläisukon hoitamaan 
oman osuutensa. Näin 
yhteinen projekti sitten 
valmistui kuin valmistui-
kin. Talkoilla ja maksetuil-
la talkoilla.

Osallistua vai ei

Joissain taloyhtiöissä on myös tietynlaisia 
”jokapäiväntalkoolaisia”, useimmin yksinäi-
siä, hieman vanhempia ihmisiä, jotka ovat 
jo aamulla haravan varressa tai roskia ke-
räämässä muiden lähteissä töihin. Hänen 
”palkkansa” on naapurien kehut ja hyvän-
aamuntoivotukset ja se riittää. Toivottavas-
ti näitä yksinäisiä puurtajia sitten kuitenkin 
muistetaan vaikkapa joulukukkasella. Vaan 
ovatpa talkoot joskus varsin riehakaskin 
tapahtuma. Erään neljäportaisen pienker-
rostalon perinteisiin kuului talon miesten 
välinen köydenvetokilpailu leidien tyytyes-
sä mittelemään paremmuuttaan renkaan-
heitossa. Yhteispisteet sitten ratkaisivat, 
mitkä nimet olivat kaiverrettuna taloyhtiön 
saunan pukuhuoneessa säilytettävän kier-
topalkinnon kyljessä. Nämä talkoot olivat 
kuulemma niin vahvoja perinteeltään, että 
lähes kaikki olivat mukana. Tässä yhtiössä 
hyväksyttiin myös parin asukkaan poissaolo 
yhteisistä riennoista. Nämä asukkaat olivat 
vain käymässä (tosin monivuotinen reissu) 
talossa. Asuivat omaa elämäänsä, kävivät 
töissä, saattoivat murahtaa hyvän päivän 
toivotukset, mahdolliset ystävät olivat muu-
alla. Voi olla, että kysymyksessä on jollain 
periaate; naapuri ei voi olla ystävä eikä ka-
veri. Hyvä yhteisö arvostaa tällaistakin rat-
kaisua ja valintaa.

Talkoot 

yhdistävät ja erottavat
Taloyhtiöiden talkoopäivät puhuttavat varmaan kaikissa talo-
yhtiöissä ja niistä ja niiden luonteesta onkin yhtä monta mie-
lipidettä kuin talkoisiin osallistujaa tai osallistumatonta. 

Talkoot Wikipedian mukaan:

Talkoot eli talkootyö on perinteinen suo-
malainen naapuriavun muoto, johon liit-
tyy vahva yhteisöllisyyden tunne. Tal-
koissa autetaan ilman korvausta esimer-
kiksi http://fi .wikipedia.org/wiki/Raken-
nus talon rakentamisessa (kattotalkoot, 
betonitalkoot) tai annetaan muuta työ-
panosta ilman korvausta. Kaupungistu-
misen myötä myös asunto-osakeyhtiöt 
ja vuokrakerrostalot järjestävät talkoita 
(kevättalkoot, syystalkoot).

Teksti: Raimo Holopainen

 Kuva: Raimo Koivukorpi

Pihassa saadaan paljon aikaan mutkattomalla talkoohengellä
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Rakentaja.fi  palvelukokonaisuuden kustantaja on tehnyt alan 
viestintää jo vuodesta 1987. Ajan kuluessa viestintävälineet 
ovat muuttaneet muotoaan videoista, kirjoista, lehdistä ja 
messuista internettiin, josta on muodostunut viestinnän vah-
vin kasvualusta.

Verkkopalvelu käyttäjien tarpeisiin

Rakentaja.fi n, Puutarha.netin, Sisustaja.comin ja nyt myös Ra-
kentaja.fi -Taloyhtiön tavoitteena on täyttää käyttäjien tiedontar-
peet sekä toteuttaa interaktiivinen palvelukokonaisuus, joka 
vastaa käyttäjäryhmän vaatimuksia.

Perusajatuksena on toteuttaa täydellisesti toimiva palve-
lu, johon käyttäjä kerran tutustuttuaan haluaa jäädä pysyvästi. 
Tässä olemme onnistuneet, sillä kuukausittain liittyneistä noin 
5 000 uudesta jäsenestä tulee hakukoneiden kautta lähes 2/3 
osa, mutta palvelun kuukausittaisesta noin miljoonasta käyt-
tökerrasta hakukoneiden osuus on vain 3-4 %.

Kokonaisuuden toteuttaminen internet-maailmassa on haas-
tavaa ja palkitsevaa. Mikäli haluaa olla kehityksen kärjessä, on 
ymmärrettävä, ettei mikään palvelu tule koskaan valmiiksi, vaan 
on osa loputtomasti kestävää kehityspolkua.

Taustalla vahva organisaatio ja yli 100 yritykseen linkittyvä asian-
tuntijaverkosto

Palvelukokonaisuutta toteuttaa 26 henkilöä kattava asiantun-
tija- ja kehityshenkilöstö sekä erittäin laaja, 20 vuoden toimin-
nan aikana luotu asiantuntijaverkosto yli sadasta yhteistyöyri-
tyksestä. 

Palvelujen käyttö jäsenille maksutonta

Palvelujen käyttö perustuu jäsenyyteen. Kun tiedämme kunkin 
jäsenen tarpeet, voimme personoida palvelun ominaisuudet yk-
silöllisten toiveiden ja kiinnostuksen kohteiden mukaan. Palve-
lujen käytön jäsenille kustantavat kunkin alan johtavat toimijat. 
Näiden yhteistyökumppaneiden tuotetieto on sijoitettu toisten-
sa kaltaisiin tuotemappeihin vasempaan valikkoon.

RAKENTAJA.FI-PALVELUKO

katta
– Vastaukset rakentamisen, remontoimisen, sisustamisen, pih

Taloyhtiö ja osapuolet

Taloyhtiön talousasiat

Asuinhuoneisto

Kunnossapitovastuut

Taloyhtiön asukasrooli

Korjaushanke prosessina

Suunnittelu ja valvonta

Rahoitus, vakuutus

Maa- ja pohjarakenteet

Perustukset

Rungot

Väliseinät

Vesikatto

Eristäminen

Julkisivut

Ylä - ala- ja välipohjat

Ikkunat ja ovet

Hissit ja portaat

Sisäpintamateriaalit

Parvekkeet

Maalaustyöt

Sauna- ja pesutilat

Keittiö ja kalusteet

Tulisijat ja hormistot

Lämmitys

Vesi ja viemäröinti

Ilmanvaihto

Sähköistys ja valaistus

Tekniikka ja varusteet

Pihatilat

Työkalut ja -koneet

Huolto ja kunnossapito

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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+
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+
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Vapaasanahaku
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OKONAISUUS 

aa kaikki asumisen tarpeet
han ja puutarhan sekä nyt uutena myös taloyhtiön kysymyksiin.

Jäsenistö (05/09) 280 000 taloutta

Rakentaja.fi -palveluiden jäsenmäärä on kasvanut kiihty-
vällä vauhdilla palvelun avauksesta 2001 alkaen. Palve-
luihin liittyy vuonna 2009 noin 55 000 uutta jäsentä. 

Käyntimäärä jo yli 1.1 miljoonaa käyntiä/kk

Palvelukokonaisuuden käyntimäärä on myös vuon-
na 2009 alan taantumasta huolimatta jatkanut kas-
vu-urallaan viestinnän siirtyessä entistä enemmän 
internettiin.

Pitkäjänteinen kehityslinja vahvan omistajan myötä 
jatkuu

Suorakanava Oy liittyi vuonna 2008 osaksi suurta SA-
NOMA-konsernia. Tämä tarjoaa palvelukokonaisuu-
delle entistä paremmat voimavarat pitkäjänteiseen 
kehitystyöhön.

Rakentaja-fi -palvelukokonaisuus 
on palkittu Tasavallan presidentin 

INNOSUOMI-palkinnolla.

Nro: 22/09, pvm: 27.05.09, klo 09:05 , nimipäivät: Ritva Sivuilla nyt: 2815 käyttäjää
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Rakentaja.fi -palvelut

Tunnus             Salasana

Tunnukset toimivat myös muissa
Rakentaja.fi -palveluissa
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� Rakentaja.fi/taloyhtiön kaikille avoimet palvelut
Rakentaja.fi/taloyhtiö on pääosiltaan avoin kaikille, jotka haluavat erilaista taloyhtiöitä koskevaa tietoa. Kaikille avoin
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� Rakentaja.fi/taloyhtiön jäsenpalvelut
Jäsenpalvelut on tarkoitettu vain Rakentaja.fi/taloyhtiön jäseneksi rekisteröityneille. Rekisteröityessään taloyhtiö saa
käyttöönsä täysin maksuttoman TaloyhtiöOptimin, joka toimii koko yhtiön hallintatyökaluna. Ohjelmaa voi käyttää
esimerkiksi asiakirjojen ja yhteystietojen hallintaan sekä taloyhtiön sisäiseen kommunikointiin (kokouskutsut, ilmoitukset,
sisäinen tiedotus). TaloyhtiöOptimi on myös korjaustöiden kustannusarvio- ja huolto-ohjelma, jolla on helppo tehdä
korjaustöiden kustannusarviot ja tarjouspyynnöt.

� Taloyhtiö-verkkolehti ilmaiseksi sähköpostiin
Taloyhtiö-verkkolehti sisältää runsaasti ajankohtaista ja mielenkiintoista tietoa taloyhtiöiden isännöitsijöille, osakkaille
sekä asukkaille. Verkkolehden pääpaino on taloyhtiöiden saneerauksissa. Lisäksi se sisältää laajaa tuotetietoinformaatiota
ja opastaa myös palvelun käytössä. Verkkolehti ilmestyy alussa kerran kuussa tiivistäen jatkossa tahtiaan. Kuten
palvelu, myös verkkolehti on täysin ilmainen ja sen voi tilata itselleen palvelun kotisivulta osoitteesta
www.rakentaja.fi/taloyhtiö
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Hyvän ilmanvaihtojärjestelmän tunnuspiir-
teitä

– Asunnon ilmanvaihtoa voidaan säätää 
huoneistokohtaisesti ja asumistilanteen 
mukaan.
– Ilmanvaihto mukautuu erilaisten perhei-
den ja asukkaiden asumistottumuksiin.
– Ilmanvaihtojärjestelmä on asukkaan hel-
posti säädettävissä
– Asuntokohtainen tulo/poistoilmakoje, 
jossa on lämmöntalteenotto, korvausilman 
lämmitys ja ulkoilman suodatus.
– Ilmanvaihtojärjestelmän äänitaso on hiljai-
nen ja määräysten mukainen.

– Ilmanvaihtojärjestelmä on vähän energiaa 
kuluttava ja energiamääräysten mukainen.
– Ilmanvaihtojärjestelmä on helppo huoltaa 
ja puhdistaa.
– Ei asuntojen välisiä, ääntä johtavia kana-
vayhteyksiä.

Omakotitalomainen ilmanvaihto kerrostaloon

Huoneistokohtaisessa ilmanvaihtoratkaisus-
sa jokaiseen asuntoon sijoitetaan erillinen 
kyseiseen tilaan mitoitettu ilmanvaihtoko-
ne. Pitkiä, tilaa vieviä kanavistoja ei tarvitse 
rakentaa, jolloin ilmanvaihdon säätäminen 
ja äänitasojen hallinta on helpompi toteut-

taa kaikkia tyydyttävällä tavalla. Myöskään 
erillistä ilmastointikonehuonetta ei tarvitse 
rakentaa.

Asuntokohtainen ilmanvaihto mahdollis-
taa myös asuntosaunan ilmanvaihdon te-
hostamisen asukkaan haluamaan aikaan. 
Näin taataan hyvät kylpemisolosuhteet ja 
saunatilojen kuivuminen saunomisen jäl-
keen.

Ulkoilman ollessa hyvin kylmää tuloilmaa 
voidaan tarvittaessa lisälämmittää.

Kesällä tulee asuntoon saada mahdolli-
simman viileää ilmaa. Kaikissa Vallox ilman-
vaihtokoneissa on lämmöntalteenoton ke-
säaikainen ohitus sisäänrakennettuna. SE 

Huoneistokohtainen 

ilmanvaihto kerrostaloon

Hyvä sisäilma on raikas ja terveellinen. Yksi 
riittävän ilmanvaihdon tunnusmerkki on huo-
neilman pysyminen raikkaana myös makuu-
huoneissa yön aikana. Muita tunnusmerkkejä 
ovat mm. pesuhuoneen ja saunan tehokas kui-
vuminen ja raikas ilma wc:ssä

Vallox uutuus, TSK Multi on erityisesti suunniteltu 
kerrostalon asuntokohtaiseen ilmanvaihtoon.

Hyvän liesikuvun perusominaisuuksiin kuuluu 
helposti pestävä rasvasuodatin ja hyvä kärynsiep-
pauskyky.

Taipuisa Vallox Blue Sky on pieneen tilaan mahtu-
va, hygieeninen, sisäpuolelta sileäpintainen ilman-
vaihtokanava.

Teksti ja Kuvat: Vallox Oy
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Vallox Blue Sky on taipuisa, ääntä vaimentava ja asennusystävälli-
nen ilmanvaihdon kanavajärjestelmä. Asennuksen nopeus ja lähes 
olematon kanavaosien tarve tekevät Vallox Blue Sky -putkesta edul-
lisen ratkaisun sekä uudisrakennukseen että saneeraukseen.

Tulo- ja poistoilmat kulkevat Vallox-ilmanvaihtokoneelta Vallox-
äänenvaimennusosan tai äänenvaimentimen kautta Vallox Blue Sky 
-ilmanjakolaatikoihin, joista tulo- ja poistoilma jaetaan koko asun-
toon. Liitokset tehdään nopeasti kätevillä pikaliitoksilla jakolaatikon 
ja venttiiliyhteen välille.

Vallox Blue Sky on polyeteenistä valmistettu, tiivis ja hygieeni-
nen (M1-puhtausluokka) ilmanvaihtoputki. Se on helppo puhdistaa 
jakolaatikon tai venttiilin kautta. Äänet eivät kantaudu kanaviston 
kautta huoneesta toiseen.

Putken ulkohalkaisija on vain 75 mm. Se voidaan asentaa kä-
tevästi väli- ja alapohjaan, alaslaskettuihin kattoihin, betonivaluun, 
väliseiniin ja koteloihin.

Yhdelle Vallox Blue Sky -putkelle suositellaan ilmamääräksi 8,3 
l/s eli 30 m3/h. Tarvittaessa venttilistä suurempia ilmamääriä asen-
netaan rinnalle toinen putki.

Blue Sky -järjestelmään kuuluu putkiston lisäksi tarvittavat il-
man jakolaatikot,venttiilien liitäntäosat asennustarvikkeineen ja 
osineen. 

Vallox Blue Sky -ilmanjakojärjestelmä yksinkertaistaa ilmanvaihdon 
kanavoinnin – vaikka peruskorjauksessa. 

malleissa automatiikka hoitaa siirtymisen talvikaudesta kesäajan 
ilmanvaihtoon.

Lämmöntalteenotto säästää

Ilmanvaihdon oikea-aikainen käyttö, poistoilman lämmöntalteen-
otto ja ilmanvaihtolaitteen helppo säätäminen takaavat raikkaan 
sisäilman lisäksi myös hyvän energiatalouden.

Valloxin matalaenergiailmanvaihtokoneissa on tehokas lämmön-
talteenotto joka toimii jopa 80%:n hyötysuhteella. Kaikissa mata-
laenergiailmanvaihtokoneissa on sähköä säästävät integroidut ta-
savirtapuhaltimet jotka kuluttavat sähköä jopa puolta vähemmän 
kuin vaihtovirtapuhaltimilla varustetut.

Keittiön kärynpoisto

Ruoanlaiton rasvahöyryt poistetaan liesikuvulla. Liesikuvun ilmati-
lavuuden tulee olla suuri jotta se imee tehokkaasti likaisen ilman ja 
ruoanlaiton käryt. Vallox liesikuvuissa on metallinen, konepestävä, 
tehokas rasvasuodatin ja tehokkaat valot.

Tuloilman hienosuodatus

Ilmanvaihtokoneiden hienosuodatus (F7) varmistaa, että sisään 
tuotavassa ilmassa ei ole nimeksikään siitepölyä tai likahiukkasia. 
Vallox Oy tekee yhteistyötä Allergia- ja Astmaliiton kanssa kehittä-
essään lämmöntalteenottolaitteitaan.

Ilmanvaihdon automaattinen säätö

Vallox SE -sarjan ilmanvaihtokoneisiin on saatavissa älykäs automa-
tiikka, joka valvoo sisäilman kosteus- ja hiilidioksidipitoisuutta sekä 
ohjaa ilmanvaihtoa. Vallox DIGIT SED -ohjauskeskuksen perustana 
on helppokäyttöinen LCD-näyttöinen käyttövalikko jonka avulla il-
manvaihdon säätö ja sen toiminnan seuraaminen on vaivatonta.

Vallox SE -sarjan vakio-ominaisuuksiin kuuluu myös jäätymise-
nestoautomatiikka, takkakytkintoiminto, kesä- ja talviautomatiikan 
toimintalämpötilojen valinta sekä huoltomuistutin.

Sisäilman hiilidioksidi- ja kosteuspitoisuuteen reagoiva auto-
maattinen ohjaus mahdollistaa sen, että ilmanvaihto toimii aina op-
timaalisella tasolla todellisen tarpeen mukaan. Näin estetään turha 
ilmanvaihto ja sähkön kulutus.

Vallox 95 Silent on Tekniikan Maa-
ilman testimenestyjäkoneen erityi-
siksi ansioiksi luettiin tiiveys, hiljai-
suus ja hyvä lämpötilahyötysuhde. 
Keskisuuren asunnon ääniteknisesti 
hiljaisempi malli.
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Mikä on Suorakanavan merkitys Sanomalle?

Suorakanava ja Rakentaja.fi  ovat Sanoma Digitalille tärkeä osa 
verkkopalveluiden portfoliossa. Kaikilla valitsemillaan toimialueilla 
Sanoma haluaa olla markkinajohtajan asemassa ja Rakentaja.fi :n 
kautta olemme saavuttaneet tavoiteaseman rakentamisen ja re-
montoinnin alueilla.

Miten suuren viestintäkonsernin osana toimiminen vaikuttaa Taloyh-
tiöpalveluun?

Päällimmäisenä tulee tietysti mieleeni meidän tarjoamat valtavat 
markkinointimahdollisuudet. Sanoman verkkopalvelut tavoittavat 
joka ikinen viikko yli 85 % kaikista suomalaisista netin käyttäjistä. 
Konsernissa pystytään ristiinmarkkinoimaan nettipalveluja tehok-
kaasti joko hakemalla massaa suurten kävijämäärien verkkopalve-
luista kuten Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat tai hakemalla tark-
kaan määriteltyjä kohderyhmiä pienemmistä verkkopalveluista.

Kevään mittaan on uutisoitu paljon mediayhtiöiden rankoista sanee-
rauskuureista. Miten ne vaikuttavat Rakentaja.fi :n suunnitelmiin?

Eivät mitenkään, pikemminkin päinvastoin. Yhtiössä on meneillään 
rakennemuutos, jossa resursseja karsitaan sieltä missä kasvua ei 
ole odotettavissa ja vastaavasti suunnataan tulevaisuuden alueille. 
Me näemme Rakentaja.fi :n ehdottomasti kasvualueena ja kasvuo-
dotuksen sen liiketoiminnan suhteen ovat merkittävät.

Mitkä ovat mielestäsi Taloyhtiöopalvelun keskeiset vahvuudet? Miksi 
sitä pitäisi käyttää?

Ensinnäkin se on tietääkseni ensimmäinen vastaava palvelu, joka 
on käyttäjille täysin maksuton. Siksi odotamme sille laajaa käyttäjä-
kuntaa. Sen sisältö on todella laaja ja kattaa ainakin näin maallikon 
silmin kaikki mahdolliset osa-alueet. Pikemminkin voisi kysyä, mikä 
olisi se syy, miksi sitä ei käyttäisi? Taloyhtiöpalvelussa on niin pal-
jon toiminnallisuuksia, jotka helpottavat elämää ja tuovat varmuutta 
päätöksentekoon. Lisäksi sen avulla voi säästää selvää rahaa, mikä 
tietysti kiinnostaa kaikkia meitä jotka seuraamme omia asuinkus-
tannuksiamme ja yritämme niihin vaikuttaa.

Voinko luottaa palvelun jatkuvuuteen?

Olemme sitoutuneet toiminnan jatkuvuuteen ja pitkäaikaiseen kehi-
tystyöhön. Vahvat brändit ja kiinteät asiakassuhteet ovat Sanoman 
kaltaiselle yhtiölle keskeisintä pääomaa, jota vaalimme huolella.

Mikä Taloyhtiöpalvelun tavoite on?

Kuten kaikilla muillakin toimintamme alueilla, pyrimme tässä mark-
kinajohtajaksi. Se, millä aikavälillä se tapahtuu ja millaisista käyttäjä-
määristä puhutaan, jää vielä nähtäväksi. Kysymys on pitkäaikaisesta 
kehittämisestä ja niin tavoitteet kuin itse palvelukin varmasti muok-
kautuvat matkan varrella saamamme palautteen mukaan.

Tarja Soininen
Suorakanava Oy: hallituksen puheenjotaja

Suorakanava osaksi 

SANOMA-konsernia
Taloyhtiöpalvelun tarjoavan Suorakanava Oy:n pääomistaja 
on Sanoma Digital, joka on osa suurta Sanoma-konsernia.
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materiaalista riippumatta. Julki-
sivuratkaisuja voidaan soveltaa 
myös kuorielementtien, kevyi-
den tiilijulkisivujen sekä muiden 
kevyiden julkisivujen kanssa.

Uuden menetelmän ansios-
ta vanhan kerrostalon seinät 
voidaan muuttaa U-arvoiltaan 
jopa passiivitalon vaatimusten 
mukaiseksi.

“Passiivi- ja matalaenergia-
taloissa kysymys on kokonai-
suudesta. Kerrostalon sanee-
raaminen kokonaan passiivi- tai 
matalaenergiarakennukseksi 
vaatii seinärakenteiden lisäksi 
muiden rakenteiden ja laittei-
den, kuten ikkunoiden ja ilman-
vaihdon, muuttamista energia-
tehokkaammiksi” Jormalainen 
muistuttaa.

Polyuretaanieriste säilyttää 
lämmöneristysarvonsa koko 
elinkaaren ajan. SPU Eristeiden 
käytön tekee helpoksi tyyppi-
hyväksyntä, joka koskee sekä 
uudis- että korjausrakentamis-
ta ja mahdollistaa SPU Eristei-
den käytön P1-paloluokan ker-
rostaloissa.

Sisäpuolinen energiakorjaus 
Anselmilla

Jos julkisivu ja seinärakenteet 
ovat kunnossa, kannattaa ener-
giasaneeraus tehdä sisäpuo-
lelta. Kerrostalon päätyseinän 
lämmöneristävyyttä on helppo 
parantaa asentamalla seinän 
sisäpintaan valmiiksi kipsile-
vyllä pinnoitetut SPU Anselmi 
-eristelevyt. Anselmissa on 30 
tai 60 mm:n paksuinen polyure-
taanieriste.

Jos seinässä on alun perin 
100-120 mm:n paksuinen villa-
eriste, seinärakenteen lämmön-

eristävyys paranee ohuemmalla 
Anselmilla noin puolitoistaker-
taiseksi ja paksummalla levyllä 
kaksinkertaiseksi. Polyuretaa-
nieristeen hyvän lämmöneris-
tävyyden ansiosta merkittävää 
energiansäästöä voidaan saa-
vuttaa jo varsin ohuella lisäeris-
tekerroksella.

Puolipontilla varustetun An-
selmin kiinnitys seinään liimaa-
malla tai mekaanisesti proppaa-
malla sujuu ilman useita erillisiä 
työvaiheita. Anselmi-seinän etu-
na on myös se, ettei siinä ole 
lämmöneristävyyttä heikentä-
vää puukoolausta.

Logistisesti korjausrakenta-
misessa on paljon hyötyä sii-
tä, ettei kerroksiin ja asuinhuo-
neistoihin tarvitse kantaa suurta 
määrää erillisiä tarvikkeita. Hel-
posti liikuteltavien 600 mm:n 
levyisten Anselmi-levyjen asen-
nuksen jälkeen seinä on kipsile-
vyjen saumausta ja pinnoitusta 
vaille valmis, ja asukkaiden elä-
mä häiriintyy remontista mah-
dollisimman vähän.

Julkisivusaneerauksella 

energiatehokkaita 

kerrostaloja

Julkisivujen peruskorjauksissa energiatehokkuuden 
parantaminen on nousemassa nopeasti pelkkää pinta-
korjausta tärkeämmäksi. Polyuretaanieristeillä seinän 
lämmöneristävyys saadaan parhaimmillaan yli kaksin-
kertaiseksi saman paksuisella seinärakenteella. Kus-
tannuksia säästyy jopa 30 prosenttia, kun esimerkiksi 
sokkeleita ja räystäitä ei tarvitse leventää. Vanha ra-
kennus voidaan saneerata kätevästi matalaenergia- tai 
jopa passiivitaloksi.

SPU eristeiden tekniset 
ominaisuudet julkisivusanee-
rauksessa

– SPU Eristeet on valmistet-
tu polyuretaanista. Polyure-
taania on käytetty vuosikym-
meniä kaikkein vaativimpien 
kohteiden lämmöneristee-
nä; esimerkiksi jokaisessa 
kodissa on polyuretaanilla 
eristetyt jääkaappi ja pa-
kastin.
– SPU Eristeellä on markki-
noiden paras lämmöneristä-
vyys (lambda design 0,024 
W/mK).
– Rakenteen eriste toimii il-
man- ja höyrynsulkuna.
– Rakennusaikainen koste-
us ei imeydy eristeeseen, 
ei vahingoita eristettä eikä 
huononna eristeen lämmön-
eristävyyttä.
– Eristeessä ei tapahdu kon-
vektiota
– Ominaisuudet säilyvät 
muuttumattomina vuosi-
kymmenien saatossa.
– SPU Eristeet ovat palotur-
vallisia, VTT:n vertailu hen-
kilöturvallisuudesta poly-
uretaani- ja villaeristeisissä 
rakennuksissa, RTE1929/
00b.

Energiasaneeraus SPU Eristeillä 
ilman erikoisratkaisuja

SPU Systems Oy on kehittänyt 
uuden ratkaisun kerrostalojen 
energiasaneeraamiseen. Sen 
avulla kerrostalon seinäraken-
netta voidaan muuttaa julkisi-
vusaneerauksen yhteydessä 
siten, että seinän lämmöneris-
tävyys paranee saman paksui-
sella rakenteella jopa kaksin- tai 
kolminkertaiseksi. Koska raken-
teiden paksuus ei kasva, ener-
giasaneeraus ei vaadi sokkelin 
eikä räystäsrakenteiden leven-
tämistä.

U-arvoiltaan, eli lämmöneris-
tävyydeltään, tehokas seinä-
rakenne saadaan aikaan mm. 
vaihtamalla kerrostalon betoni-
sisäkuoren päällä oleva vanha 
eriste lämmöneristävyydeltään 
moninkertaisesti tehokkaam-
paan polyuretaanieristeeseen.

“Usein vanhoissa kerros-
taloissa, kouluissa ja päiväko-
deissa rakenteiden lämmön-
eristävyys on erittäin alhainen 
nykyisiin rakennusmääräyksiin 
verrattuna. Kehittämämme 
seinärakenteen ansiosta ener-
giatehokkuus voidaan helposti 
nostaa uusille rakennuksille ase-
tettujen energianormien tasolle 
ja samalla ehkäistä homeriske-
jä korvaamalla kosteutta imevä 
eristysmateriaali materiaalilla, 
joka ei ime kosteutta”, kertoo 
SPU Systems Oy:n varatoimi-
tusjohtaja Janne Jormalainen.

Energiasaneeraus voidaan tehdä 
julkisivumateriaalista riippu-
matta

Energiasaneeraus voidaan teh-
dä kerrostaloon sen julkisivu-

Teksti ja Kuvat: SPU Systems Oy
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Himmeäpintainen Koodi on moni-
puolinen lattialaattasarja koteihin 
ja julkitiloihin.

Putkiremontit ovat ajankohtaisia monissa taloyhtiöissä. Niiden 
yhteydessä uusitaan yleensä myös asuntojen märkätilojen laa-
toitus. Taloyhtiöissä pinnoiltaan saneerattavia kohteita kylpy-
huoneiden lisäksi voivat olla yleiset tilat kuten porraskäytävät, 
pesutuvat, yhteiset saunat, parvekkeet ja julkisivut.

SUUNNITT

remontista vai

Pukkilan Pala-mallisto on palkittu 
arvostetulla Red Dot-muotoilupal-
kinnolla.

Kotimaisen Ruoko-sarjan laatoista 
voi rakentaa tyylikäitä kokonai-
suuksia.

Suunnitteluohjelmalla tiloista saadaan 
piirustusten ja mittojen mukainen, autent-
tinen näkymä, jossa mukana ovat uudet 
kalusteet ja laatat.
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TELUAPU tekee 

ivattomamman

Urakoitsija ehdottaa tavallisesti 
saneeraustarpeiden arviointivai-
heessa paria omaa tuotetta, jol-
loin valinnanvara jää suppeaksi, 
eikä hintavertailuunkaan ole juu-
ri mahdollisuutta, vaikka tarkoi-
tuksena on päästä mahdollisim-
man alhaisilla kustannuksilla. 
Kun kyse on erittäin näkyvistä, 
jopa talon arvoon vaikuttavista 
valinnoista, joihin sijoitettavan 
rahan osuus jää remontin ko-
konaiskustannuksissa kuiten-
kin pieneksi, laattojen valintaan 
kannattaa kiinnittää riittävästi 
huomiota. Etsimällä voi saada 
samaankin hintaan lopputulok-
sen, johon ollaan tyytyväisiä 
vuosiksi eteenpäin.

3D havainnollistaa lopputuloksen

Pukkila on huomannut talo-
yhtiöiden kokemat ongelmat 
laattojen valinnassa, ja tarjoaa 
saneerauskohteisiin veloituk-
setonta suunnitteluapua. Pal-
velu koskee koko maata – jos 
paikkakunnalla ei ole Pukkilan 
omaa myymälää, tiedot ja ku-
vat kulkevat myös sähköisesti 
paikkakunnalta toiselle. Suun-
nittelun apuna on 3D-suunnit-
teluohjelma, jolla voidaan tehdä 
tiloista valokuvantarkat esityk-
set ja havainnollistaa yksityis-
kohtaisesti, miltä tila näyttäisi 
tietyillä laatoilla.

”Taloyhtiön on suunnitte-
luohjelman avulla helppo esit-
tää asukkaille valmiit ratkaisut 

remontin lopputuloksesta. Vaih-
toehtoja voi olla muutama erilai-
nen, joista asukas valitsee mie-
leisensä. Suunnitteluohjelmalla 
tiloista saadaan piirustusten ja 
mittojen mukainen, autenttinen 
näkymä, jossa mukana ovat uu-
det kalusteet ja laatat,” projekti-
päällikkö Kari Etelätalo kertoo.

Taloyhtiön kannalta paras rat-
kaisu on, jos taloyhtiön hallituk-
sessa mietitään aluksi raamit, 
mitä laatoilta halutaan: laatto-
jen ainakin summittainen koko 
ja värimaailma on hyvä selvittää. 
Esimerkiksi 1950-luvun sanee-
rattavaan taloon halutaan ta-
vallisesti oma tunnelmansa ja 
1970-luvun taloon taas oman-
sa. Myös märkätilojen koko ja 
muoto vaikuttavat siihen, min-
kä kokoiset laatat ovat järkeviä 
valintoja tiloihin.

Varman päälle kotimaisella 
laatalla

Pukkilan vaihtoehdoista eniten 
taloyhtiöt suosivat 15 x 15 sekä 
20 x 25 cm laattoja. 20 x 25 -
senttisen laatan etuna on, että 
se voidaan asentaa yhtä hyvin 
pysty- kuin vaakasuuntaan, jol-
loin samalla laatalla saadaan 
eri tiloihin halutunlainen vaiku-
telma.
Taloyhtiöiden putkistosanee-
rausten yhteydessä tehdyissä 
märkätilojen remonteissa ko-
timaisella laatalla on oleellinen 
etu: saatavuus. Kun saneeraus 

voi kestää vuosia, eikä ole har-
vinaista, että remontti toteute-
taan vasta pari vuotta suunnitel-
man teon jälkeen, ulkomainen 
laattatehdas saattaa huonolla 
onnella lopettaa tiloihin vaivalla 
valitun sarjan valmistuksen sillä 
välin, kun projekti vasta etenee 
remontin kynnykselle.

”Kotimaisten laattasarjojen 
elinkaari on huomattavasti pi-
dempi kuin tuontilaatoissa, ja 
esimerkiksi Pukkilan tehdas on 
tarvittaessa joustava. Pohjois-
maiden ainoan laattatehtaan 
laatoilla on toimitusvarmuus,” 
Etelätalo toteaa.

Laatan kestävyys mitataan yhtei-
sissä tiloissa

Märkätilojen lisäksi laatoilla 
saneerattavia kohteita voivat 
olla myös talojen julkisivut, par-
vekkeet ja terassit, sekä yhtei-
set tilat kuten porraskäytävät, 
pesutuvat ja yhteiset saunat. 
Yhteisten tilojen käyttöaste on 
huomattavasti kovempi kuin 
yksityisasuntojen, jolloin myös 
laatoilta vaaditaan enemmän. 
Käyttötarkoituksen vaatima ku-
lutusluokka ja esimerkiksi kitka-
ominaisuudet nousevat tällöin 
keskeisiksi kysymyksiksi. Yhtei-
sissä tiloissa laatat ovat kestävä 
ja tyylikäs materiaali, joka esi-
merkiksi sisäänkäynnissä nos-
taa koko rakennuksen arvoa.

Taloyhtiön on suunnitteluohjelman avulla 
helppo esittää asukkaille valmiit
ratkaisut remontin lopputuloksesta.

Teksti: Anna-Kaisa Tuomi

 Kuvat: Pukkila Oy
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ELINKAARIAJATTELU muk

Teksti: Erkki Hilliaho

 Kuvat: Lumon Oy
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Lumon on kehittänyt yhdessä asiakkai-
den ja asiantuntijoiden kanssa toimivat tuo-
teratkaisut kiinteistöjen parveke- ja porras-
julkisivujen korjausrakentamiseen. Parve-
kekunnostuksen ABC:n nimellä tunnettu 
konsepti lähtee aina asiakkaan tilanteesta 
ja tarpeesta. Siinä korjataan ja suojataan 
vain tarpeellinen. Kun parvekkeen perusra-
kenteet ovat kunnossa, riittää usein pinnoi-
tus- ja maalausremontti. Tässä yhteydessä 
suoritettu parvekkeiden lasittaminen lisää 
parvekkeiden ikää, parantaa lämpötalout-
ta ja antaa parvekkeelle aivan uudet käyt-
tömahdollisuudet. Huonokuntoisia kaiteita 
ei kannata korjata. Tällöin on perusteltua 
kunnostaa parvekkeen laatta, mahdolliset 
pielielementit ja uusia koko parvekejulki-

kaan korjausrakentamiseen

Kiinteistöissä on suuri kansallinen vaurautemme, josta on pidettävä huolta. Vanhempaa ra-
kennuskantaa on jo ehditty kertaalleen korjatakin ja nyt on menossa 70-luvun betonilähiöiden 
peruskorjaaminen. Myös nuoremmat kiinteistöt vaativat korjauksia varsinkin puu- ja betoni-
rakenteiden osalta. Ennakoivat toimenpiteet tulevat ajan mittaan edullisemmiksi kun selvitään 
kevyemmillä korjauksilla. Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että julkisivua koskevat korjaustoi-
menpiteet kannattaa niputtaa ja korjata kaikki kerralla kuntoon. Kaikessa korjaamisessa on 
myös tarkasteltava kokonaistaloudellisuutta pidemmällä ajanjaksolla.

sivu. Tyylikkäät kaiteet ja parvekelasit vii-
meistelevät julkisivun ja antavat talolle lisää 
näyttävyyttä. Huonokuntoiset parvekkeet 
tai parvekkeettomat huoneistot kannattaa 
korjata yhteistyössä Lumonin ja PARMA 
-parvekkeiden kanssa. Tällöin PARMA:lta 
tulee parvekelaatta, johon Lumon toimittaa 
parvekekaiteet ja -lasitukset.

Onnistunut remontti on yhteistyön tu-
los. Siihen liittyy nykytilanteen riittävä tut-
kiminen, asiantunteva suunnittelu, oikeiden 
korjausratkaisujen valinta sekä taloudellinen 
ja tehokas toteutus. Kun suunnittelet par-
vekkeiden, ikkunoiden tai porrasjulkisivujen 
kunnostusta tai uusimista, ota meihin yh-
teyttä. Lumon on aina valmis rakentavaan 
yhteistyöhön.

Julkisivun korjaaminen on aina kaupunkiku-
vallinen kysymys. Usein vaatimus vanhan, 
huonokuntoisen rakenneosan korvaami-
sesta vastaavalla rakenneosalla, merkitsee 
ongelmien uusiutumista määräajoin ja jatku-
vaa huollontarvetta. Vanhaan rakennukseen 
voidaan kuitenkin tyylikkäästi liittää uuden 
ajan huoltovapaita rakenteita ja usein sa-
malla myös kirkastaa vanhan rakennuksen 
ilmettä ja parantaa asumisviihtyvyyttä. Ti-
lanteesta riippuen pystyvät arkkitehdit säi-
lyttämään rakennusajankohdan hengen tai 
rikastamaan sitä nykyajan materiaaleilla ja 
muotokielellä.

Kiinteistöjen kunnostaminen on aina 
euroja kuluttava hanke. Mistä pitäisi lähteä 
liikkeelle? Kuntotutkimus on vakiinnuttanut 
asemansa kiinteistöjen nykyisen kunnon 
määrittäjänä. Siitä löytyvät riittävät perus-
teet järkeville korjaussuunnitelmille ja -toi-
mille. Hyvä kuntotutkimus luo pohjan oi-
keille ratkaisuille, korjausvaihtoehdoille ja 
niiden ajoitukselle.

Järkevät, pitkäikäiset korjausratkaisut 
puhuttavat kiinteistöjen omistajia. Onneksi 
päättäjille ja vastuunkantajille on tullut avuk-
si suunnittelijoiden ja erilaisten asiantunti-
joiden ammattikunta. Heillä on käytössään 
alan kokemus ja työkalut toimivien ratkai-
sujen löytämiseksi. Hyvin suunniteltu on jo 
puoliksi tehty, sanottiin ennen. Kokemus-
temme mukaan hyvin suunniteltu on vasta 
puoliksi tehty.
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Selkeätkään järjestyssäännöt eivät takaa 
sitä, etteikö naapurien kesken voisi syntyä 
erimielisyyttä siitä, mikä on kohtuullista 
melua. Monet asiat voivat ärsyttää pianon-
soitosta koiran haukuntaan ja lasten ääniin. 
Melu, joka voidaan lukea vähäiseksi, ei kui-
tenkaan johda toimenpiteisiin. Vain silloin, 
kun metelöinti asunnossa tai yleisissä ti-
loissa niin häiritsevää ja jatkuvaa, ettei sitä 
voida pitää enää vähäisenä, voidaan siihen 
puuttua.

Häiriöstä on oltava aina riittävä näyttö

Häiriötä ei ole pakko sietää loputtomiin, 
mutta siitä on oltava riittävä näyttö. Meluun 
kyllästynyt asukas voi ilmoittaa kirjallisesti 
isännöitsijälle häiriöiden päivät ja kellonajat. 
Valittajan on myös oltava valmis tarvittaessa 
todistamaan oikeudessa häiriöstä. Tehokas 
tapa on tarvittaessa kutsua poliisit paikalle, 
jolloin näitä voidaan käyttää myös todistaji-
na oikeudessa.

Jos häiriöstä on riittävää näyttöä, halli-
tus voi antaa asunto-osakeyhtiölain mukai-
sen virallisen varoituksen huoneiston hal-
lintaan otosta. Jos häirintä todistettavasti 
jatkuu varoituksen jälkeenkin, voi hallitus 
kutsua yhtiökokouksen koolle päättämään 
huoneiston hallintaan otosta enintään kol-
meksi vuodeksi.

Häiriöstä syytetylläkin on kuitenkin oike-
us puolustautua. Jos osakas, vuokralainen 
tai huoneistoa muuten käyttävä on eri mieltä 

Takaavatko 

järjestyssäännöt rauhan 

taloyhtiössä?

Monissa taloyhtiöissä, joskaan ei aivan kaikissa, on järjestys-
säännöt, jotka sisältävät määräyksiä mm. yhteisten tilojen ja piha-
alueiden käytöstä, remontin tekemisestä ja kellonajoista, jolloin 
talossa tulisi olla hiljaista. Kerrostalon järjestyssäännöt löytyvät 
yleensä ilmoitustaululta ja/tai ne on jaettu jokaiseen asuntoon.

Muilla asukkailla ei 

ole velvollisuutta 

noudattaa yksittäisen 

asukkaan määräyksiä

Teksti: Satu Evilampi

 Kuvat: Keijo Aulu
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Kellonaikoja ja 

päivämääriä, jolloin 

koira on haukkunut 

häiritsevästi, ei kan-

nata keksiä omasta 

päästään.

häiriön laadusta, hän voi viedä päätöksen oi-
keuteen, missä todisteiden häiriöstä on olta-
va riittävät. Perättömät valitukset voivat siis 
kapsahtaa valittajan omaan nilkkaan.

Musiikin harrastamisesta hankalia kiistoja

Musiikin harrastamista kerrostalossa ei voi 
mainittavasti rajoittaa, ellei soittaminen häi-
ritse naapureita kohtuuttomasti. Kohtuutto-
maksi voidaan katsoa esimerkiksi kovaääni-
nen soittaminen öiseen aikaan tai jatkuva, 
työpäivän ja vielä illankin kestävä soittami-
nen. Esimerkiksi pianonsoittoon ei ole kui-
tenkaan helppo puuttua. Pelisäännöistä, ku-
ten kellonajoista, jolloin soittaminen häirit-
see vähiten, olisi siksi hyvä sopia yhdessä jo 
ennen kuin asiasta ehtii syntyä riitaa.

Myös asukkaiden väliset kulttuurierot ai-
heuttavat helposti kiistoja ja väärinkäsityk-
siä. Kiistat liittyvät usein yhteisten tilojen 
kuten saunan ja pesutuvan käyttöön, lasten 
leikkeihin ja erilaisten tapojen aiheuttamaan 
ärtymykseen. Paljon sovitellaan myös riito-
ja, joissa molemmat osapuolet ovat suoma-
laisia. Asukkailla voi taustastaan riippumat-
ta olla aivan erilaiset tulkinnat siitä, mikä on 
normaalia elämää tai sopiva päivärytmi.

Yksittäinen asukas ei voi luoda omia sääntöjä

Mihinkään normaaliin elämään järjestys-
säännöillä ei voida puuttua. Esimerkiksi 
kovaääninenkin nauru, vieraiden käynti ilta-
viiden jälkeen sekä lasten leikit pihalla kuu-

luvat normaalin elämän piiriin, eikä niitä voi 
kieltää edes yhtiökokouksen enemmistö-
päätöksellä. Muilla asukkailla ei ole myös-
kään velvollisuutta noudattaa yksittäisen 
asukkaan määräyksiä, jos joku alkaa luoda 
omia sääntöjään taloon.

Taloyhtiöissä jokaisella asukkaalla on vel-
vollisuus sietää muita asukkaita ja heidän 
normaalista asumisestaan kuuluvia ääniä. 
Myös muiden asukkaiden liiallinen kontrol-
lointi voidaan lukea häirinnäksi. Jos yksittäi-
nen asukas alkaa kontrolloida muita siten, 
että ko. käytös muuttuu muiden kannalta 
hyvin häiritseväksi, voi yhtiö viime kädessä 
ottaa asukkaan huoneiston hallintaan kor-
keintaan kolmeksi vuodeksi.

Jatkuvaan koiran haukuntaan voi puuttua

Vaikka koiran haukahtelu kuuluu normaaliin 
elämään, jatkuva, tauoton haukkuminen voi 
repiä koiraihmisenkin hermoja. Jos naapu-
rin koira haukkuu jatkuvasti, rivi-, pari-, tai 
kerrostalossa voi ottaa yhteyttä talon isän-
nöitsijään tai muuhun taloyhtiön edustajaan, 
koska häiritsevä haukku rikkoo yleensä talo-
yhtiöiden järjestyssääntöä ja puuttumisvel-
vollisuus on taloyhtiöllä.

Kiistat koirista ovat tavallisia, ja mitä suu-
rempi koira on, sitä todennäköisemmin se 
aiheuttaa jossakin yksittäisessä naapuris-
sa ärtymystä. On kuitenkin hyvä muistaa 
myös, että suurenkin koiran pitäminen ker-
rostalossa on sallittua ja se luetaan normaa-
liin elämään, jota ei voi rajoittaa. Jos koirasta 

valitetaan, on todisteiden oltava oikeudessa 
riittävät. Kellonaikoja ja päivämääriä, jolloin 
koira on haukkunut häiritsevästi, ei siis kan-
nata keksiä omasta päästään.

Eläinsuojelulliselta kannalta haukkumi-
nen, ulvominen yms. katsotaan koiran nor-
maalin käytökseen kuuluvaksi silloin kun 
eläimen yksinoloajat ovat kohtuulliset. Mi-
käli koira kuitenkin jätetään toistuvasti yk-
sin ylipitkiksi ajoiksi (yli 12 tuntia kerrallaan), 
on tilanteesta hyvä soittaa myös eläinsuo-
jelueläinlääkärille.

Taloyhtiö vastaa riittävästä äänieristyksestä

Jos hiljaisetkin äänet kuuluvat selvästi sei-
nän läpi, vika on todennäköisesti talon ää-
nieristyksessä. Jos kyseessä on rakennuk-
sen alkuperäinen seinärakenne, taloyhtiö 
vastaa siitä, että seinän ääneneristävyys 
täyttää vähintään rakennusajankohdan mu-
kaiset vaatimukset.

Vaikka äänieristys olisikin rakennusajan-
kohdan vaatimusten tasolla, taloyhtiön on 
silti parannettava äänieristystä, jos se ei 
täytä ajan myötä tiukentuneita terveyden-
suojelun vaatimuksia.

Jos normaali puhe kuuluu seinän läpi 
niin hyvin, että puheen sisältökin on ero-
tettavissa, äänieristystä ei ole tarpeeksi. 
Asiasta olisikin syytä ilmoittaa isännöitsi-
jälle ja esittää taloyhtiölle vian korjaamista. 
Tarvittaessa asiasta voi ottaa yhteyttä myös 
kaupungin terveysviranomaiseen.
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Auroranlinna 

sai arvoisensa pihan

KOy Auroranlinnan Kylänvanhimmantie 21:n asukkaat 
ovat viime kesästä lähtien voineet nauttia taiten kun-
nostetusta, toimivasta pihasta. Suojaisa sisäpiha on 
pihakiveyksineen, istuinryhmineen ja leikkivälineineen 
ilo silmälle.

– Kysymyksessä oli kuukau-
den projekti, toimitusjohtaja 
Pekka Vattulainen kertoo. Työ 
sujui nopeasti, sillä suuria mas-
sanvaihtoja ei tarvittu ja tontin 
salaojatkin olivat kunnossa.

Pihan kulkureiteille ja oleske-
lualueelle asennettiin Ruduksen 
suorakaiteen muotoista Klassik-
ko-betonikiveä, joka soveltuu 
hyvin sekä suoraan että kaa-
revaan ladontaan. Kulkuväylät 
reunustettiin reunakivillä ja ai-
takiveä käytettiin muurin ja istu-
tusaltaan rakentamisessa.

Pekka Vattulaisen mukaan 
Auroranlinnan peruskorjaus oli 
aika tavalla tyypillinen pihan 
peruskorjaus. – Yleensä niihin 

Teksti: Dakota Lavento

 Kuvat: Rudus

Kaksikerroksisista rakennuk-
sista muodostuva Kylänvan-
himmantie 21 on viehättävä, 
rauhallisella paikalla Helsingin 
Oulunkylässä sijaitseva, 1987 
rakennettu yhtiö. Auroranlinna 
on puolestaan Helsingin kau-
pungin omistama vapaarahoit-
teinen vuokrataloyhtiö, josta 
huoneistoja vuokrataan ensisi-
jaisesti kaupungin henkilökun-
nalle työsuhdeasunnoiksi.

Kylänvanhimmantie 21:n ra-
kennukset on sijoitettu muo-
dostamaan suojaisa sisäpiha, 

jolla on mukava katsella las-
ten leikkiä ja nauttia aurin-
gon paisteesta.

Asuntojen sisäänkäynnit ovat 
myös sisäpihalla, joten pihan 
kulkuväyliä käytetään ahkeras-
ti. Aikanaan ne oli päällystetty 
soralla, joka oli vuosien kulussa 
kulkeutunut osittain pois. Pihaa 
yhdeltä sivulta reunustava pysä-
köintialue on asfaltoitu.

Hulevedet hallintaan

Piha-alueen ongelmana oli erityi-
sesti se, että sateen jäljiltä vesi 
jäi lammikoiksi paikalleen. Katoil-
ta tulevan sadeveden olisi pitänyt 
imeytyä seinänvieren istutuksiin, 
mutta kulkeutuikin pihan keskel-
le leikkialueelle ja kulkuväylille. 
Myös osa istutuksista ja leikki-
alue kaipasi kunnostusta.

Pihan peruskorjauksessa uu-
sittiin pihan kaadot, katolta tule-
vat sadevedet ohjattiin putkiin 
ja pihalta pois muun huleveden 
mukana. Sorakäytävät korvattiin 
Ruduksen betonikivetyksellä, 
pihalle toteutettiin istuinryhmä 
sekä leikkialue ja osa istutuk-
sista uusittiin. Kokonaisuus on 
viehättävä ja asukkaat nauttivat 
pihallaan oleskelusta entistäkin 
enemmän.

Pihan peruskorjaussuunnit-
telun teki Piha- ja puistosuun-
nittelu Pirttijärvi, joka myös 
huolehti urakan valvonnasta. 
Peruskorjauksen toteutti viime 
kesänä nurmijärveläinen, Pekka 
Vattulaisen ja Tapio Sundholmin 
omistama Viher-Pirkka Oy.

Pihan toteuttajan ja pihakivien toimittajan 
mantie 21:n viime kesänä uudistettu piha k
lainen Viher-Pirkka Oy:stä ja oikealla Vesa

Kylänvanhimmantie 21:n pihan peruskor-
jauksessa rakennettiin pihakivetyksiä, 
oleskelualue sekä uudistettiin lasten 
leikkipaikka.

Pekka Vattulaisen (kuvassa) 
ja Tapio Sundholmin 
Viher-Pirkka Oy on nur-

mijärveläinen piha- ja 
viherrakennustöihin 

erikoistunut yritys, joka 
työllistää kesäkau-

della noin 30 am-
mattilaista.
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Luonnonkivet, kuten mukulakivet, tuovat 
vaihtelua kivetyksen ilmeeseen.

katsojalle ensivaikutelman ko-
konaisuudesta. Hyvin hoidettu 
piha-alue nostaa heti rakennuk-
sen arvoa.

Vaikka kaikki pihat tarvitse-
vat ainakin jonkin verran huoltoa 
ja hoitoa, tyylikäs piha voidaan 
suunnitella toimimaan mahdol-
lisimman vähälläkin vaivalla. 
– Tärkeintä on miettiä, mihin 
rahkeet riittävät ja suunnitte-
luttaa piha ammattilaisella reu-
naehtojen mukaisesti, hän pai-
nottaa.

Pihan peruskorjauksen hinta 
voi vaihdella tapauksesta riippu-
en paljonkin, mutta materiaa-
leineen ja asennuksineen  
hintataso lähtee noin 42 
eurosta neliöltä.

Erilaiset pihakive-
tysvaihtoehdot ovat 
hyvin esillä Rudus Be-
tonituotteen Tuusulan 
Ristikiven tehtaanmyy-

Kivetyksellä voi rakentaa myös pihamuureja, reunustaa kukkapenk-
kejä tai suihkulähteitä. Tyylikäs istutusallas syntyy aitakivestä.

likkö Vesa Hopponen Rudus Be-
tonituote Oy:stä.

Kaikenlainen terävä irtokivi 
on myös ikävä materiaali py-
säköintipaikkojen välittömässä 
läheisyydessä. Ennemmin tai 
myöhemmin joku taapero keksii 
käyttää sitä autojen maalipinnan 
naarmuttamiseen.

Pihakivet ja -laatat sopivat 
pihakäytävien ja polkujen, oles-
kelu- ja grillialueen sekä piha-
teiden, autotallin edustan, au-
ton kääntöpaikan tai pysäköin-
tialueen päällystämiseen. Eri 
väreillä, muodoilla ja kokovaih-
toehdoilla on helppo luoda pait-
si vaihtelevaa pintaa, myös esi-
merkiksi ohjata kulkua tai erot-
taa tiloja toiminnallisesti toisis-
taan. Vaihteleva struktuuri tuo 
myös elävyyttä laajoille kivetyil-
le alueille.

– Kivetys on erittäin ekolo-
ginen ja taloudellinen ratkaisu. 
Jos pihaa korjataan vastaisuu-
dessa, kivetys voidaan käte-
västi purkaa pois ja asentaa jäl-
leen takaisin. Voi toki asfalttiakin 
paikata, mutta kauniimmaksi se 
ei siitä tule, Pekka Vattulainen 
korostaa.

Piha on käyntikortti

Hän kehottaakin taloyhtiöitä tar-
kastelemaan piha-alueitaan kriit-
tisellä silmällä. – Sisäänkäynti 
ja piha ovat rakennuksen käyn-
tikortteja, eteisiä, jotka antavat 

ryhdytään pihan toimivuuden 
parantamiseksi, juuri seisovan 
veden vuoksi tai koska pihas-
ta puuttuvat pelastustiet, hän 
kertoo.

Siisti ja pitkäikäinen

– Betonikivetykset ja -laatat 
ovat erittäin hyvä keino lisätä 
pihan toimivuutta ja viihtyisyyt-
tä. Se kasvattaa myös asunto-
jen arvoa. Kulkuväylät pysyvät 
siisteinä kovastakin käytöstä 
huolimatta. Kivetyltä pihalta 
kulkeutuu kengissä ja tassuissa 
sisätiloihin likaa huomattavasti 
vähemmän kuin vaikka kivituh-
kapihalta, huomauttaa aluepääl-

n kelpaa ihailla lopputulosta. Kylänvanhim-
kestää katseen. Vasemmalla Pekka Vattu-
a Hopponen Rudus Betonituote Oy:stä.

– Nykyisin pihakivivalikoimis-
sa on suorastaan runsauden-

pulaa: vaihtoehtoja on niin 
paljon, että ammatti-

laistenkin kannattaa 
käydä tutustumassa 
uutuuksiin ja erilai-
siin yhdistelymahdol-
lisuuksiin Tuusulan 
näyttelypihalla, alue-
päällikkö Vesa Hop-

ponen sanoo.

mälän lähes 800 neliön näytte-
lyalueella. Näyttelypihan osoi-
te on Ristikiventie 2, Tuusula. 
Piha on avoinna ympäri vuoro-
kauden. Erilaisiin ideoihin ja yri-
tyksen tuotteisiin voi tutustua 
myös virtuaalisesti: www.ru-
dus.fi /betonituote

Yrityksen verkkokauppa löytyy 
osoitteesta: www.ruduskivi-
kauppa.fi .

Sopivia muotokiviä 
löytyy esimerkiksi 
seinän viereiseen 
laatoitukseen ja 
pihakaivojen reu-
nustamiseen.

Piharemontissa kattovedet ohjattiin 
tontilta pois.
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Taloyhtiöissä tehtävät laajemmat remontit ovat aina suuria tapahtu-
mia. Mitä paremmin yhtiö hallitsee rakentamisen eri vaiheet, sitä vä-
hemmän koetaan ikäviä yllätyksiä. Aikataulujen ja kustannusarvioiden 
pitävyys, rakentamisen laatu sekä työturvallisuus ovat rakennuspro-
jektin onnistumisen kannalta erityisen riskialttiita osatekijöitä. 

Rakennusprojektin vetovastuu kannattaa antaa asiantunteval-
le yritykselle, ellei taloyhtiön hallituksen jäsenistöön kuulu raken-
nusalan vankkaa kokemusta omaavaa henkilöä tai henkilöitä. Näin 
vältytään ikäviltä ja usein kalliiksi muodostuvilta virheiltä, joita voi 
aiheutua jo rakennushankkeen valmistelussa sekä myöhemmin ra-
kennusprojektin johtamisessa, työmaavalvonnassa, takuuaikaisissa 
katselmuksissa tai jälkitarkastuksissa. 

Suuremmat remontointihankkeet etenevät taloyhtiöissä tavalli-
sesti seuraavaksi kuvatulla tavalla. Esimerkkinä on remontti, jossa 
uusitaan julkisivupinnoitteet, ikkunat ja parvekeovet sekä parvek-
keet lasituksineen ja kaiteineen.

Taloyhtiössä remontin alkaminen voi lähteä useasta lähtökohdasta

Taloyhtiöön on voitu tehdä kuntoarvio, tai on tapahtunut vesi- tai 
muu vaurio, jonka perusteella rakennusta on jouduttu korjaamaan. 
Asukas tai taloyhtiön hallitus on voinut havaita taloyhtiön ulkosei-
nien pinnoitteiden ja ikkunoiden kunnon rapistumista, tai rakennus 
on vain ikääntynyt ja alkanut ”ränsistyä”.

Päätöksen tekoa edeltävät toimenpiteet

Päätöksenteko taloyhtiössä syntyy monen eri vaiheen kautta. En-
simmäiseksi korjaustarpeesta tarvitaan esitys isännöitsijälle tai 
taloyhtiön hallitukselle. Isännöitsijä tai hallitus käsittelee asiaa, ja 
nämä tekevät siitä esityksen taloyhtiölle joko normaalissa yhtiöko-
kouksessa tai ylimääräisessä kokouksessa.

Ennen esitystä isännöitsijä tavallisesti määrittelee korjaustar-
peen kustannukset joko oman ammattitaitonsa, ulkopuolisen ra-
kennusalan konsultin avun tai ennakkotarjousten perusteella sekä 
selvittää mahdolliset yhteiskunnalliset avustukset, joita hankkee-
seen voi olla mahdollista saada.

Ennen lopullista päätöstä taloyhtiössä saatetaan tarvita useampia 
kokouksia. On suositeltavaa ja kannattavaa palkata rakennuskonsult-
ti tekemään ennakkosuunnitelmia ja kartoittamaan koko projekti.

Tässä vaiheessa taloyhtiössä kootaan usein myös erillinen pro-
jektiryhmä konsultin ja isännöitsijän avuksi. Projektiryhmällä tu-
lee olla näkemystä ja mahdollisuus tehdä perusteltuja päätöksiä. 

Taloyhtiöremontti 

Miten remontti norm

Taloyhtiöissä tehtävät laajemmat remontit ovat aina suuria tapahtumia. 
Mitä paremmin yhtiö hallitsee rakentamisen eri vaiheet, sitä vähem-
män koetaan ikäviä yllätyksiä. Aikataulujen ja kustannusarvioiden pi-
tävyys, rakentamisen laatu ja työturvallisuus ovat erityisen riskialttiita 
osatekijöitä rakennusprojektin onnistumisen kannalta.
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aikaisemmin tehtyihin vastaaviin kohteisiin. 
Kustannusarvio on myös pohja jatkotoimen-
piteille. Valmisteluvaihe kestää tavallisesti 
2-4 kuukautta.  

Kilpailuvaihe

Suunnitelmien valmistumisen jälkeen va-
litaan yritykset, joille lähetetään tarjousky-
selyt. Kutakin työsuoritusta varten tulisi olla 
4-7 urakoitsijaa, koska usein tarjouksia saa-
daan noin 50 % pyydetyistä.

Tarjouksia vertaillaan esimerkiksi taulu-
kon avulla. Vertailun tekee rakennuskon-
sultti tai isännöitsijä. Vertailun tekeminen 
vaatii ammattitaitoa, koska sisältö saattaa 
vaihdella urakoitsijoiden välillä, ja myös laa-
tutaso vaihtelee. 

Tehdyt tarjoukset ja vertailut esitetään 
taloyhtiölle joko varsinaisessa taloyhtiön 
kokouksessa tai ylimääräisessä kokouk-
sessa. Kokous tekee lopullisen päätöksen 
toteutuksesta ja urakoitsijoista. Vaihtoeh-
toisesti voidaan tehdä hylkäävä päätös, jol-
loin projekti joko hautautuu tai se siirretään 
myöhempään ajankohtaan. Kilpailutusvaihe 
kestää tavallisesti 1-2 kuukautta.

Toteutusvaihe

Seuraavassa, syksyllä ilmestyvässä nume-
rossa käydään läpi itse toteutusvaihe sekä 
erillisprojektina hissin rakentaminen talo-
yhtiöön.

Kirjoittaja toimii rakennuttajakonsulttina 
Rakentajain Insinööritoimisto Oy:ssä. RIT on 
toiminut  pääkaupunkiseudulla jo yli 25 vuo-
den ajan. Yrityksen kokenut tiimi on luonut 
itselleen tehokkaat menetelmät ja rutiinit, joi-
den avulla RIT – Rakentajain Insinööritoimis-
to Oy on vienyt läpi jo yli 1.000 erilaista ra-
kennusalan projektia. RIT tarjoaa palvelujaan 
myös pienrakentajille mutta pääosa töistä 
suuntautuu taloyhtiöiden projektien läpivien-
tiin ja konsultointiin. Alusta asti hallittu raken-
nusprojekti on puhelinsoiton päässä.

Rakentajan Insinööritoimisto Oy
Tuusantie 3, PL 69, 03101 NUMMELA
09-225 2300
www.rit.fi 

aalisti etenee taloyhtiössä?

Teksti: Seppo Kokkonen/Rakentajain Insinööritoimisto Oy

 Kuvat:

Isännöitsijän rooliin kuuluu keskeisesti ra-
hoituslaskelmien teko päätöksentekoa var-
ten. Päätöksentekoa edeltävä vaihe saattaa 
kestää 1-3 kuukautta.

Suunnitteluvaihe

Suunnitteluvaihe aloitetaan valitsemalla tar-
vittavat suunnittelijat ja kuntotutkimukset 
tekijät. Suunnitteluvaihe voidaan korvata 
valitsemalla toteutus ns. KVR-urakkana joka 
osaurakoin tai kokonaisurakkana.

Jos valitaan KVR-urakka, tekee rakennus-
konsultti tai isännöitsijä ainoastaan lyhyet 
tarjouspyynnöt. Tarjouspyynnöissä pyritään 
kertomaan, mitä halutaan ja milloin. KVR-
urakassa vaikeutena on saatujen tarjousten 
tasavertainen vertailu. Myönteinen puoli 
taas on se, että tarjoukset saadaan edulli-
sesti maksamatta suunnittelusta tai kunto-
tutkimuksista. Tarvitaan kuitenkin rakennus-
konsultti tekemään vertailut ja esittämään 
edulliset urakoitsijat.

Jos päädytään tekemään perusteelliset 
suunnitelmat, valitaan kilpailutuksen perus-
teella suunnittelijat. Kilpailuttamisen tekee 
joko isännöitsijä tai valittu konsultti.

Suunnitelmat teetetään julkisivuista ja 
rakenteista. Julkisivuista nämä on tehtävä 
sekä lupakäsittelyä että urakkakilpailuja var-
ten. Suunnitelmissa ja työselityksessä mää-
ritellään värit, materiaalit ja parvekkeiden 
julkisivut kaikkine muutoksineen.

Rakennesuunnitelmissa suunnitellaan 
rakenteiden kunnostukset ja työtavat ark-
kitehdin esityksen pohjalta. Usein on tarve 
tehdä myös sähkömuutoksia, joita varten 
tarvitaan sähkösuunnitelma, ja usein tar-
vitaan myös lvi-suunnittelua esim. vesien 
poistamiseksi talon läheisyydestä.

Suunnitelmien valmistumista seurataan 
pitämällä muutama suunnittelukokous va-
litun taloyhtiön projektiryhmän tai hallituk-
sen kanssa. Valmistuneista suunnitelmista 
pidetään yleensä taloyhtiössä erillinen tai 
ylimääräinen yhtiökokous, jossa esitellään 
suunnitelmat ja hyväksytetään ne tarjous-
kilpailun pohjaksi. Ylimääräisen kokouksen 
perusteella lähdetään viemään projektia 
eteenpäin tai korjataan suunnitelmia. Täs-
sä vaiheessa rakennuskonsultti voi arvioida 
koko työlle kustannusarvion, joka perustuu 

Seppo Kokkonen on ve-
tänyt taloyhtiöiden pro-
jektinjohtoa jo 25 vuoden 
ajan.
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Katon käyttöikä on noin 30, jopa 50 vuotta. 
Pitkä käyttöikä ei kuitenkaan toteudu, jos 
katto on alun perin suunniteltu tai toteutettu 
väärin. Myös huollon laiminlyönti lyhentää 
katon käyttöikää merkittävästi.

Katon kunto tarkistetaan kahdesti vuodessa

Katossa on paljon yksityiskohtia, joiden 
kunto on hyvä tarkistaa kahdesti vuodessa. 
Ensimmäinen tarkastus tehdään keväällä, 
kun lumet ovat lähteneet. Silloin havaitaan 
talven mahdollisesti aiheuttamat vahingot. 
Toinen tarkastus tehdään syksyllä ennen 
lumen tuloa, varsinkin jos syksy on ollut 
kovin tuulinen.

Ensimmäisenä katsotaan katon yleis-
kunto, johon kuuluu katteen, ullakon, tuu-
letuksen, jiirien ja räystäiden toimivuuden 
ja kunnon tarkistaminen. Sitten tarkistetaan 
katon turvallisuus eli talotikkaat, kulkusillat, 
lumiesteet ja pollarit. Muita tarkastettavia 
asioita ovat läpiviennit (iv-hormit, savupii-

Kattoremontti kannattaa 

Katto on rakennuksen tär-
kein osa, joka suojaa koko 
muuta rakennusta. Jos 
katto vuotaa tai yläpohjan 
tuuletus ei toimi, voi raken-
nukselle aiheutua merkit-
tävää vahinkoa. Tällöin re-
monttikustannukset ja muu 
harmi ovat moninkertaiset 
pelkkään kattoremonttiin 
verrattuna.

put), vedenpoistojärjestelmä (kattokaivot, 
vesikourut, syöksytorvet) sekä pellitykset.

Kattoremontti pidentää katon käyttöikää

Kattoremontilla saadaan katolle lisää käyttö-
ikää ja tietysti korjataan tarkastuksessa ha-
vaitut vauriot. Sujuva remontti ja laadukas 
lopputulos varmistetaan käyttämällä apuna 
ammattitaitoista suunnittelijaa ja kattoura-
koitsijaa. Suunnittelija on hyvä ottaa mukaan 
varsinkin siinä tapauksessa, että remontti 
on mittava, korjauskohteessa on haastavia 
kattoratkaisuja tai kattoon on tarkoitus teh-
dä oleellisia muutoksia, kuten kallistuksen 
korjaus tai kattomuodon muutos. Kunnol-
linen remonttisuunnitelma ja piirustukset 
mahdollistavat vertailukelpoiset tarjoukset 
ja osaavan urakoitsijan valitsemisen. 

Remontti on syytä tehdä ajoissa. Mikä-
li katto pääsee vuotamaan rakenteisiin, on 
seurauksena mittavampi vahinko ja monin-
kertaiset kustannukset. 

Teksti: Kirsi Rahkonen

 Kuvat: Lemminkäinen Katto Oy
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tehdä ajoissa

Asunto oy Kangasvuokonhaka 
on tasakattoinen 1970-luvun 
kerrostalo. Talon lähellä on pal-
jon lehtipuita ja katto oli samma-
loitunut. Muuten pinta-alaltaan 
noin 770 m2:n katto oli vielä si-
käli kunnossa, että se ei vuota-
nut. Ainoastaan yhden parvek-
keen katolla oli ollut pientä vuo-
toa. Koska katon käyttöikä oli jo 
lopuillaan, taloyhtiö päätti tehdä 
kattoremontin. Vaikka remontis-
sa ei ollut kysymys haastavasta 
rakenteesta eikä kattomuodon 
muutoksesta, taloyhtiö kuiten-
kin suunnittelutti remontin. 

Tasakatolla oli käytetty pinta-
sirotteetonta pintakermiä, jonka 
päällä oli suojakiveys. Kiveys 
suojasi bitumikermikattoa UV-
säteilyltä ja piti kermit paikoil-
laan kovassakin tuulessa.

Kuvassa 
ulosheittäjä, 
joka kattokai-
von tukostilan-
teessa ohjaa 
veden ulos ka-
tolta maahan.

As Oy Kangasvuokonhaan kattore-
montti on viittä vaille valmis. Vielä 
tehdään pellitykset ja viimeistellään 
viemärien tuuletusputkien lisäläm-
möneristykset.

heisten lehtipuiden aiheuttamaa 
katon sammaloitumista.

Viittä vaille valmis

Uusi bitumikermikatto on nyt 
valmis, remonttiin kului ammat-
tiurakoitsijalta noin kaksi viikkoa. 
Pellitykset ovat vielä tekemättä. 
Katolta löytyy monenmoista 
hormia, jotka on suojattava. Li-
säksi tehdään räystäspellityk-
set, suojataan tuuletusraot ns. 
myrskypellityksillä ja viimeistel-
lään viemärin tuuletusputkien li-
sälämmöneristykset. 

Remontti on sujunut mallik-
kaasti ilman yllätyksiä. Aikatau-
lut ja kustannusarviot ovat pitä-
neet, eikä remontista ole ollut 
asukkaille haittaa. Näin katto-
remontti sujuukin, kun homma 
hoidetaan hyvin ja ajoissa.

Remontti aloitettiin imemällä 
suojakiveys pois. Sitten vanhan 
pintakermin päälle asennettiin 
uusi aluskermi pinnan tasaa-
miseksi ja tiiveyden varmista-
miseksi. Koska suojakiveystä 
ei ollut tarkoitus enää käyttää, 
kiinnitettiin aluskermi mekaa-
nisesti betonialustaan. Räystäi-
tä korotettiin viistetyllä 50x100 
mm puutavaralla, jotta räystäi-
den päälle satava vesi kaatuu 
katolle eikä juokse pitkin julkisi-
vuja. Kattokaivot uusittiin ja nii-
den varmistukseksi asennettiin 
räystäille ns. ulosheittäjät, jotka 
kattokaivojen tukostilanteessa 
ohjaavat veden ulos katolta suo-
raan maahan. Pintakermiksi va-
littiin pintasirotteellinen kermi, 
jolloin suojakiveys voidaan jät-
tää pois. Ratkaisu vähentää lä-

Vantaan Lehdokkipolulla 

kattoremontti on sujunut mallikkaasti
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Kotimainen CEFO-LVIS-järjestelmä koostuu toisiinsa sopivista moduuleista ja 
elementeistä, joiden eri yhdistelmillä tuodaan huoneistoihin vedet, viemäröin-
nit, ilmanvaihto ja sähköt.

Elementit voidaan asentaa lähelle käyttöpisteitä tai jopa WC- ja kylpyhuo-
netiloihin, jolloin vältytään pitkiltä vaakaputkituksilta. Sillä saavutetaan selvää 
säästöä. Säästöä syntyy myös siitä, että elementit ovat helppoja ja nopeita 
asentaa. Työmaalla tehtävän työn osuus on minimoitu. Elementit toimitetaan 
sopivan mittaisina. Myös elementteihin liittyvä, kannet, ääni- ja paloeristykset 
ja putkien lävistykset ovat elementeissä valmiina.

Cefo-järjestelmän kehittäjä on järvenpääläinen putkiasennuselementtien 
suunnitteluun, valmistukseen ja asennuksiin erikoistunut yritys Cefo-Elemen-
tit Oy. – Meillä on vuosikymmenien kokemus LVI-alan suunnittelu- ja urakoin-
titöistä. Cefo-elementit kehitettiinkin vastaamaan erityisesti korjausrakentami-
sen haasteisiin, toimitusjohtaja Sami Foudila kertoo. 

Oman asiantuntemuksen lisäksi elementtijärjestelmän suunnittelussa on 
käytetty hyväksi rakentajien kokemuksia ylipäätään, mikä on vaikuttanut eri-
tyisesti elementtien nopeaan ja helppoon asennukseen. 

Täydellinen järjestelmä

Cefo-peruselementtejä ovat vesi-viemärielementit sekä vesielementit. Tuote-
valikoimaan kuuluvat myös jakotukkikaapit, IV-elementit ja LVIS-elementit.

Cefo-elementit koostuvat teräslevyistä valmistetuista moduleista. Elementti-
en ääni- ja paloeristykset on hoidettu valmiilla kaseteilla. Ne koostuvat teräslevy-
kehikosta, johon on asennettu palo- ja äänieristelevyt (Luja- tai EK-kipsilevy).

Elementtien pintaratkaisu on vakiona pulverimaalattu teräslevy. Erikseen 
sovittaessa elementin kannen saa myös muilla vaihtoehdoilla. 

Vakiomallistossa on kolme vaihtoehtoa erilaisiin pinta-asennuksiin ja yksi 
täysin seinään tai vanhaan hormiin upotettava malli. 

Teksti: Dakota Lavento

 Kuvat: Uponor Suomi Oy

Vaivaton putkiremontti 

vailla vertaa

Lähestyvä LVI-remontti harmaannut-
taa hiuksia jokaisen taloyhtiön halli-
tuksessa. Perinteisellä tavalla toteu-
tettuna remontti kestää kauan ja vai-
keuttaa asukkaiden elämää. Kaikki 
keinot nopeuttaa putkistoremonttia 
ovat siis erittäin tervetulleita.

Cefo LVIS-järjes-
telmä nopeuttaa 
putkistosanee-
rausta merkittä-
västi.

CEFO-LVIS-järjestelmä koostuu toisiinsa 
sopivista moduuleista ja elementeistä, joi-
den eri yhdistelmillä tuodaan huoneistoihin 
vedet, viemäröinnit, ilmanvaihto ja sähköt. 
Järjestelmän käyttövesiputket ovat Uponor 
Oy:n komposiittiputkia ja viemäriputkiston 
osat yhtiön polypropyleenista valmistettuja 
putkia ja yhteitä.
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Elementti voidaan asentaa kokonaan uu-
teen paikkaan kylpyhuoneessa tai  esimer-
kiksi upottaa vanhan vesi- ja viemärinousun 
paikalle. Tilaa säästyy, sillä Cefo -vesi-vie-
märielementit tarvitsevat mallista riippuen 
enintään n. 0,17 m2 lattiapinta-alaa.

Cefo -vesielementeissä on vuodonilmai-
sin, joka paljastaa mahdolliset vuodot ko-
telon sisällä. Näin mahdolliset viat saadaan 
korjatuksi nopeasti ja vältytään rakenteiden 
kosteusvaurioilta.

Korkeaa laatua

Cefo LVIS-järjestelmän käyttövesiputket ovat 
kotimaisia, Uponor Oy:n komposiittiputkia, ja 
viemäriputkiston osat yhtiön polypropylee-
nista valmistettuja putkia ja yhteitä.

Uponorin komposiittiputki on alumiini-
vaipalla vahvistettu monikerroksinen muo-
viputki. Järjestelmään kuuluvat putket, liitti-
met ja muut tarvikkeet sekä asentamisessa 
tarvittavat työkalut. 

Sami Foudila kertoo, että Cefo-element-
tejä on toimitettu jo yli 3000:een kohtee-
seen. Helsingin Kaupungin Asuntotoimis-
ton kohteisiin Kumpulassa, Vesalassa ja 
Kontulassa on toimitettu yhteensä yli 1700 
Cefo-elementtiä. Niistä puolen sataa ollut 
vesi-sähköelementtejä ja noin 1300 vesi-
viemärielementtiä.

Muita Cefo-kohteita ovat olleet mm. Elä-
ke Varma Oy:n kohde Pajamäentiellä Hel-
singissä sekä asunto-osake- ja taloyhtiöitä 
Tampereella, Hämeenlinnassa, Järvenpääs-
sä ja Vantaalla.

Kätevyyden ja asennusnopeuden lisäksi 
järjestelmä on tuonut kohteissa myös sel-
viä säästöjä. – LVI-suunnittelijamme ovat 
suunnitelleet satoja asuntoja uudis- ja kor-
jausrakentamiseen. Kustannusvertailuissa 
vesijohtojen sijoittaminen WC/kylpyhuone-
tiloihin osoittautuu yleensä selvästi edulli-
semmaksi ratkaisuksi kuin asennukset por-
raskäytäviin, Foudila kertoo. 

Kokemukset hyviä

Tekninen johtaja Hannu Kallo LVI-insinööri-
toimisto Helsingin Kartech Oy:stä vahvistaa, 
että elementeistä on saatu sekä asennuk-
sessa että käytössä hyviä kokemuksia, jo 
vuodesta 2005 alkaen. 

Helsingin Kartechissa ryhdyttiin etsi-
mään uuden Rakennusmääräyskokoelman 
C2-hengen mukaista tapaa varmistaa sa-
neerauskohteissa putkiston tarkistettavuus 
ja vaihdettavuus erityisesti silloin, kun put-
kistoa ei asenneta entiseen paikkaan.

– Cefo-elementit voidaan asentaa niin 
kuivaan kuin märkään tilaankin tarpeen mu-
kaan. Elementtirakenteinen putkinousu on 
myös erittäin nopea toteuttaa. Lisäksi se 
täyttää sekä C2:n vaatimukset että arkki-
tehtoniset tarpeet, sillä sen avulla putkinou-
sut  saadaan tarvittaessa näkymättömiin, 
Kallo kertoo.

Helsingin Kartechissa Cefo-elementtejä 
on käytetty puolessa kymmenessä suurissa 
linjasaneerauskohteessa Helsingin alueella, 
yhteensä noin tuhannessa.

Nopea asentaa

Elementtien kiinnittäminen käy nopeasti ja 
helposti. Niiden pohjaosa kiinnitetään ele-
mentissä olevista kiinnitysrei’istä seinään 
soveltuvilla kiinnikkeillä. Vesijohtojen läpi-
vientihylsyt asennetaan timanttiporausrei-
kiin tai reikävarauksiin (Ø 40-63 mm) Cefo-
elementtien reikäpiirustusten mukaan.

Seuraavaksi elementin sokkeliosa kiin-
nitetään pohjaosaan. Sokkeliosa valetaan 
betonilla tai nopeasti kuivuvalla massalla. 
Vesieristys toteutetaan määräysten mu-
kaisesti, jolloin elementti sokkeliosineen 
integroituu osaksi märkätilan seinää. Ele-
mentin alapää/sokkeliosa toimivat vuodon-
ilmaisimena.

Vesijohdot voidaan kiinnittää pohjaosaan 
joko ennen sokkeliosan valua tai sen jäl-
keen. Läpivientihylsyt on kiinnitetty vesi-
johtoihin 3-5 cm sokkeliosan yläpuolelle 
putkikannakkeisiin.

Lopuksi yläosan peitelevy kiinnitetään 
pohjaosaan. Yläosan peitelevyä käytetään, 
jos vesijohtohajotuksia ei tehdä alas las-
kettuun kattoon. Hylsyjen ja vesijohtojen 
välit tiivistetään elastisella/tulenkestävällä 
massalla. Elementin pulverimaalattu kansi 
ruuvataan paikoilleen n. 100 mm korkeu-
delle lattiasta.

Lisätietoja: Cefo-Elementit Oy,  www.cefo.
fi , Uponor Oy, www.uponor.fi 

Cefo-elementti voidaan asen-
taa esimerkiksi vanhan vesi- ja 
viemärinousun paikalle, uuteen 
paikkaan kylpyhuoneessa tai 
upottaa seinään.

Cefo vesi-viemä-
rielementit tar-
vitsevat mallista 
riippuen enintään 
n. 0,17 m2 lattiapin-
ta-alaa.

Valmis kylpyhuone toteuttaa 
kaikki toiveet.



S54

Dokumentoi kaikki

Jos taloyhtiön pihalla olevissa leikkivälineissä sattuu onnet-
tomuus tai tapaturma, silloin tullaan kysymään taloyhtiöltä 
näyttöä siitä, miten se on huolehtinut leikkivälineistä ja niiden 
kunnosta. Kun tarkastussuunnitelmia, tarkastuksia ja huol-
totoimia tehdään, kannattaa kaikki asiat kirjata ylös. Suunni-
telmaan kirjataan leikkivälinekohtaisesti tarkastusvälit ja tar-
kastuksen tekijä, jotta asia tulee varmasti hoidetuksi. Ehdot-
toman tärkeää on myös dokumentoida havaitut puutteet ja 
tehdyt toimenpiteet.

Tarkastaminen ja korjaaminen

Leikkikenttävälineitä on huollettava ja kunnostettava sään-
nöllisesti. Esimerkiksi talvisäiden ja mahdollisen ilkivallan vai-
kutukset pitää tarkastaa säännöllisesti ja korjata mahdolliset 
puutteet. Lisäksi olisi hienoa, jos taloyhtiössä olisi sellainen 
jatkuvan tarkkailun henki, jolloin jatkuvasti silmäiltäisiin, mis-
sä kunnossa piha leikkivälineineen on.

Turvallisuuskartoitus perustuu yleensä leikkivälineiden tar-
kastuslistaan, jossa kiinnitetään huomiota mm. keinujen ra-
kenteiden tukevuuteen, eheyteen, ripustusten kuntoon, pu-
toamisalueiden alustan pehmeyteen ja turvallisuuteen sekä 
ketjuihin, istuimen maavaraan ja keinun liikerataan. Liuku-
mäissä ja kiipeilytelineissä tarkastetaan mm. rakenteiden tu-
kevuus ja eheys, puolien ja askelmien tukevuus sekä putoa-
misvaara-alueen pehmeys ja muu turvallisuus. Välineissä ei 
saa olla kiinnijuuttumisvaaraa, kaiteiden tulee olla riittävät ja 
tarvittaessa alle 3-vuotiaiden pääsyä telineelle pitää olla vai-
keutettu. Valaistuksen tulee myös olla riittävä.

Tarkastetut ja turvalliset 

leikkivälineet

Leikkipaikkojen tarkastussondit ovat tärkein välinesarja leikkipaikko-
jen standardin mukaisuutta arvioita-
essa. Sarja on eurooppalaisen EN 1176 
-standardin mukainen. Sondien käyttö 
edellyttää asiaan perehtyneisyyttä ja 
standardien hyvää tuntemusta. Materiaali 
on kevyttä lasikuitua, ja mukaan kuuluu 
olkalaukku. Yhteenlaskettu paino 4,6 kg.

EU:n direktiivit määräävät tarkasti, millaisia leikkivälineiden pitää olla ja millaiset 
alustat niille vaaditaan. Periaatteena on, että jos taloyhtiön pihassa on leikkivä-
lineitä, niiden pitää olla kunnossa – tai sitten ne pitää viedä kokonaan pois. Se, 
ettei taloyhtiössä asu yhtään lasta tai leikkivälineet seisovat tyhjän panttina, ei 
vapauta taloyhtiötä leikkivälineiden kunnonvalvonnan velvoitteesta. Vaikka taloyh-
tiöt olisivat siirtäneet leikkipaikan ylläpidon alihankkijalle, ne eivät omistajina silti 
välty turvallisuusvastuulta. Eikä vastuu rajaudu vain leikkivälineisiin. Leikkipaikan 
omistaja on velvoitettu pitämään huolta myös leikkipaikan muiden rakenteiden eli 
mm. aitojen, pöytien, penkkien ja istutusten turvallisuudesta.

Teksti: Marita Wallin

 Kuvat: Raimo Koivukorpi
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Välineiden kuntoa ei yleensä pysty sel-
vittämään pelkästään silmämääräisesti. Esi-
merkiksi lahonneita tukijalkoja tai kuluneita 
laakereita ei välttämättä pysty näkemään 
pelkällä silmällä. Piikillä voi mitata pehmeän 
hiekkakerroksen syvyyttä (vaatimus vähin-
tään 40 cm), ja erilaisilla muilla apuvälineil-
lä mitataan mm. rakojen kokoa ja varmiste-
taan, ettei sormi, käsi tai pieni pää mahdu 
väärään paikkaan.

Leikkivälineiden tarkastamisen voi hoitaa 
myös koulutettu turvatarkastaja tai huolto-
yhtiö. Silloin on tärkeää edellyttää, että tar-
kastuksista syntyy dokumentti, jonka perus-
teella mahdolliset korjaukset tehdään.

Taloyhtiö voi luonnollisesti itse korjata 
rikkoontuneet välineet, kunhan leikkiväli-
neen rakennetta ei muuteta niin, että se 
muuttuu määräysten vastaiseksi: Jos leik-
kivälineeseen vaihdetaan uusi osa, sen on 
oltava täysin samanlainen kuin entinen. 
Siihen ei saa lisätä laudanpätkiä, eikä teh-
dä mitään muitakaan muutoksia. Korjaami-
sella saadaan myös pidennettyä välineiden 
käyttöikää.

Tavallisin korjaava toimenpide on hiekan 
lisääminen keinujen alle. Putoamisalueella 

pitää olla vähintään 40 cm 
hiekkaa tai iskuja vaimenta-
va, turvavaatimukset täyttä-
vä kumimatto. Puualustat tai 
laatoitukset ovat kiellettyjä. 
Hiekan pitää pysyä pehmeä-
nä, joten paras vaihtoehto on 
tasarakeinen turvahiekka tai -sora. Talvella 
pakkanen voi synnyttää kuitenkin hiekka-
pohjaan uuden ongelman: maa jäätyy kei-
nun alla eikä vastaa enää vaatimuksia. Niin-
pä keinut pitäisi poistaa talven ajaksi käy-

SFS-käsikirja 143 Leikkikenttävälineet sisältää vuonna 2008 uusitut leikki-
kenttävälineitä käsittelevät eurooppalaiset standardit. 
Kirjassa on myös laki kulutustavaroiden ja kuluttaja-
palvelusten turvallisuudesta 74/2004.
Kirjassa käsitellään mm.
* yleisiä turvallisuusvaatimuksia ja testimenetelmiä
* keinuja, liukumäkiä, köysiratoja, karuselleja, keinu-
misvälineitä
* suljettuja leikkivälineitä ja kolmiulotteisia kiipeily-
verkkoja
* iskua vaimentavien alustojen testimenetelmiä
* erityisvaatimuksia helppopääsyisille välineille
* leikkikenttävälineiden asennusta, tarkastusta, huol-
toa ja ylläpitoa.

standardien mukaiset välineet. Poikkeuksia-
kin on, joten taloyhtiöiden pitäisi aina selke-
ästi asettaa vaatimukseksi, että suunnitel-
tujen ja toimitettavien laitteiden pitää olla 
standardien mukaiset.

Leikkivälineillä on tietyt suojaetäisyydet, 
joten niitä ei saa sijoittaa liian tiiviisti. Välinei-
den määrä pitää mitoittaa oikein. Laitteet pi-
tää myös osata perustaa, koota ja pystyttää 
oikein, jotta laitevalmistajan suunnittelema 
ja tarkoittama turvallisuus säilyy. Esimer-
kiksi tukijalkojen betonivalut jäävät helpos-
ti liian korkealle.

Valvonta

Suomessa leikkipaikkojen turvallisuutta 
valvoo Kuluttajavirasto. Valvonta perustuu 
tuoteturvallisuuslakiin, joka koskee myös 
palveluja. Jos leikkipaikasta tehdään vali-
tus, Kuluttajavirasto puuttuu asiaan. Käy-
tännössä asioihin tarttuu usein kunnan ter-
veystarkastaja, jolla on paitsi laillinen oikeus 
myös velvollisuus ottaa asia käsittelyyn ja 
tarvittaessa määrätä leikkiväline tai -paikka 
käyttökieltoon.

Valvonnan painopiste on tähän asti ollut 
muiden kuin taloyhtiöiden leikkivälineiden 
kunnon valvonnassa. Taloyhtiöiden ei kui-
tenkaan pitäisi unohtaa sitä, että jos niiden 
ylläpitämien leikkipaikkojen taso yleisestikin 
ottaen alkaa laskea, viranomaiset varmasti 
kohdentavat siihen suuntaan enemmän val-
vontaa. Kun taloyhtiö huolehtii leikkivälinei-
den kunnosta, se vähentää valvonnan tar-
vetta ja sillä tavalla tuo myös säästöä.

töstä. Usein keinut joudutaan poistamaan 
käytöstä myös joko tukijalkojen puutteiden, 
kuluneiden laakereiden tai nykystandardien 
vastaisten ketjujen vuoksi. Liian suurisilmäi-
set ketjut voi suojata muovein. Samassa kei-
nurungossa saa olla vain kaksi samanlaisella 
istuimella varustettua riippukeinua. Jos ha-
lutaan istuin eri-ikäisille lapsille, keinun run-
gossa on oltava pystysuora välipuu.

Kasvillisuuskin on suunniteltava ja tunnettava

Taloyhtiön leikkipaikan läheisyyteen ei pi-
täisi koskaan istuttaa piikikkäitä tai myrkyl-
lisiä kasveja. Leikkivälineillä on tietyt suo-
jaetäisyydet, joten kasveja ei pidä istuttaa 

liian lähelle väli-
neitä. Vanhojen 
puiden inventoin-
ti, kunnon seu-
raaminen ja tar-
vittaessa kaata-
minen pienentää 
tapaturmariskiä. 
Esimerkiksi talvi-
auraus on voinut 
vaurioittaa nuo-
rempaakin puita 
kohtalokkaasti.

Uudet leikkiväli-
neet

Kun taloyhtiö teettää uuden pihasuunnitel-
man, johon kuuluu leikkivälineiden suun-
nittelu tai hankkii itse uudet leikkivälineet, 
asiantuntevilta suunnittelijoilta ja tunnetuil-
ta valmistajilta saa mitä todennäköisimmin 
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Muutamat havainnot nousivat ylitse muiden: 
uudistuotannon ohella myös perusparannuk-
siin liitetään aina lämmöntalteenotolla varus-
tetun ilmanvaihtojärjestelmän asentaminen, 
asunnot korjataan pääsääntöisesti asuttuina 
ja vuokralainen on peruskorjauksen keski-
pisteessä. Vuokralaisen täytyy myös hyväk-
syä sekä suunnittelija että rakentajat ja hän 
on kaiken keskipisteessä. Ei siis ihme, että 
vuokrasuhteet ovat usein elinikäisiä.

Remonttityöntekijöillä on nimikyltti, jokai-
nen huolehtii omalta osaltaan kohteen siis-
teydestä ja sitoutuu asetettuihin tavoittei-
siin allekirjoituksella. Mikäli homma ei suju, 
tulee ensin huomautus, sitten varoitus ja 
kolmannella kerralla lentää ulos työmaalta.
Sekavuutta löytyy lainsäädännöstä. Kun 
osavaltioilla on omaa lainsäädäntöä, ei esi-

Ilmanvaihto vuokrataloyhtiöissä toteute-
taan huoneistokohtaisesti. Ulos- ja sisään-
puhallus hoituu ulkoseinän kautta ja sen 
lisäksi keittiön liesituulettimelle on oma 
hormi. Seinäpuhallus säästää Brockmannin 
mukaan aikaa, vaivaa ja rahaa. Keskitetyn 
ilmanvaihdon rakentaminen taloihin jälkikä-
teen olisi liian raskas operaatio.

Kohteisiin asennetuilla Valloxin ilman-
vaihtokoneilla on 50 prosentin vuotuinen 
hyötysuhde. Silloin kyseessä on paikalli-
sen mittapuun mukaan huippukone, sillä 
Saksassa hyötysuhteen vaatimustaso on 
30 prosenttia.

“Uusimmilla ilmanvaihtokoneilla pää-
semme yli 60 prosentin vuosihyötysuhtee-
seen. Niissä on lisäksi sähköä säästävät 
tasavirtapuhaltimet”, Valloxin tuotekehitys-
johtaja Olavi Suominen kertoo.

Ilmanvaihtoremontti on energiataloudellinen 
ratkaisu

Ilmanvaihtoremontti maksaa vain kymmenes-
osan – eli noin 50 euroa neliöltä – verrattuna 
täydelliseen perusparannukseen, saksalaisit-
tain usein energiasaneeraukseen, kun Suo-
messa tehdään lähtökohtaisesti vielä putki- 
tai linjasaneerauksia. Kevyehkö ilmanvaihto-
remontti toteutetaan alaslasketulla katolla ja 
samalla uusitaan huoneiston käytävävalaistus. 
Vessan käyttö on kiellettyä yhtenä päivänä.

Toimitusjohtaja Heinz Brockmannin mu-
kaan jopa vasta kymmenvuotiaassa talossa 
on mahdollista saavuttaa 30 prosentin sääs-
tö energiankulutuksessa ilmanvaihtosanee-
rauksen avulla – samoilla asukkailla. Ilman-
vaihtoremontin kustannukset maksatetaan 
vuokralaisilla korottamalla vuokraa tilapäi-
sesti kolmeksi vuodeksi, sitten vuokrataso 
palaa ennalleen. Olosuhteet ovat kuitenkin 
selvästi aiempaa miellyttävämmät.

Uusissa kohteissa vuokrataso on 8,50-
9,0 euroa/neliömetri, joka on niin sanottu 
“kaltmiete”, eli vuokra kylmänä. Sen päälle 
lasketaan lämmitys- ja muut kulut, kuten ve-
rot ja tontinvuokra, mikä tekee noin 2,50 eu-
roa lisää neliöltä. Jälkimmäiseen voi vaikut-

Saksalaiset edelläkävijöitä energiasaneerauksessa

Ilmanvaihdolla on ratkaiseva 

rooli asuntosaneerausten 

onnistumisessa
Saksalaiset ovat tunnettu-
ja perusteellisuudestaan ja 
tämä näkyy myös saneeraus-
liiketoiminnassa. Tutustumi-
nen kahteen alueelliseen toi-
mijaan Saksassa osoitti, että 
toiminnasta löytyi paljon yhtä-
läisyyksiä ja opittavaakin.

Teksti ja kuvat: Heikki HeikkonenArtikkeli on julkaistu Rakennuslehdessä 21.8.2008.

merkiksi Niedersachsenissa ole palovaroi-
tinpakkoa, mutta Hampurissa sellainen on. 
Se siitä harmonisoinnista.

Saneerausopit haettiin Suomesta 1990-luvulla

“Meillä oli kosteuden kanssa valtavia ongel-
mia. Homeongelmat olivat yleisiä ja asuk-
kaat valittivat. Aiemmin teimme pääasiassa 
ikkuna- yms. remontteja, etteivät talo ho-
mehtuisi, mutta tilanne vain paheni”, kun-
nallisen vuokrataloyhtiö WGH Wohnungs-
genossenschaft Hameln eG:n toimitusjoh-
taja Heinz Brockmann taustoittaa.

Saksasta kävi vuonna 1994 delegaatio 
Suomessa tutustumassa erilaisiin sanee-
rausmahdollisuuksiin. “Apua haettiin ja sitä 
myös saimme Suomesta. Silloin tajusimme, 
että ilmanvaihto on kriittinen tekijä.”

Jo samana vuonna yhtiö toteutti ensim-
mäiset ilmanvaihtosaneerauskohteensa. 
Ensimmäinen tehtiin vuonna 1909 raken-
nettuun taloon, ja Brockmannin mukaan 
ongelmitta. “Uudisrakennuksiinhan ilman-
vaihdon toteutus on helppoa.”

Siitä lähtien yhtiö on rakentanut kaikkiin 
uusiin ja saneerattaviin kohteisiin lämmön-
talteenotolla varustetun ilmanvaihtojärjes-
telmän. Tällä välin Suomessa unohdettiin 
omat opit ja nyt on käytävä Saksassa ha-

kemassa mallia oikeaop-
pisesta saneeraukses-

ta, eli kopioimme omia 
ideoitamme.

Olavi Suominen Heinz Brockmann Rolf Georg Köhler



S57

taa myös omilla käyttötottumuksilla, koska 
huoneistoissa on mittarointi kylmälle ja kuu-
malle vedelle sekä lämmönkäytölle. Tällöin 
oma mukavuudenhalu ja tarpeet ratkaisevat 
lopullisen vuokratason eikä asukkaiden tar-
vitse tapella toistensa kanssa.

Laajemman remontin yhteydessä perus-
vuokra nousee pysyvästi, mutta lämmitys-
kulut putoavat. Viime kädessä vuokralainen 
siis hyötyy laajastakin remontista ja näkee 
vaivannäön kannattavan, koska summat on 
selkeästi eriytetty.

Vanhatkin talot saneerataan matalaenergia-
taloiksi

Tyypillisen kolmikerroksisen pienkerrosta-
lon perusparannus aloitetaan yhdeksän mie-
hen voimin ja se kestää tyypillisesti kolme 
viikkoa. Alaslasketun katon kautta vedetään 
myös sähköt, jolloin vältytään turhilta raken-
teiden repimisiltä. Katon kautta päästään 
helposti ja nopeasti käsiksi muihin huonei-
siin, joiden seiniin sähköt roilotetaan.

Pienen vuokratalon putkiremontti vie tyy-
pillisesti vain 4-5 päivää asuntoa kohden. 
Huoneistosta uusitaan tällöin koko talotek-
niikka, eli sähköt, vedet ja viemärit sekä kyl-
pyhuoneet kokonaisuudessaan ja ovet sei nä-
pintojen lisäksi. Kustannukset ovat kutakin 
asuntoa kohden noin 25 000 euroa. Tämä 
on 85-neliöisen kolmion kustannus.

Saksalaiset eivät kuitenkaan laske urak-
kaa neliöiden mukaan vaan urakat sovitaan 
huoneistoa kohden. Tämän vuoksi hinta-
vaihtelu on varsin pientä asunnon koosta 
riippumatta, jolloin neliöhinta vaihtelee 300-
500 euroon neliö.

“Kaksion tai kolmion remontti ei juu-
ri poikkea toisistaan vaativimpien tilojen 
osalta. Alimpiin kerroksiin asennetaan aina 
ammeen tilalle suihku, joka on liikuntara-
joitteisille asukkaille parempi vaihtoehto”, 
Brockmann toteaa.

Putkiremonttien suorituksissa on selkei-
tä eroja Suomeen. Rakenteita ei juurikaan 
revitä auki, vaan vesiputket kiertävät huo-
neistoihin rakennettavien alaslaskettujen 
kattojen kautta. Kylpyhuoneen ja wc:n ve-
sikalusteiden kiinnitys ja sekä viemäröinti 
hoidetaan pääsääntöisesti asennusseinä-
järjestelmällä.

järkevää, mutta kun asunnoissa ei ole tyhjä-
käyntiä, ei niitä voida purkaakaan.”

Talossa tehdään myös täydellinen linja-
saneeraus ja putkiremontti, eli kaikki vesi- ja 
viemärijohdot, sähköt ja pesutilat sekä keittiö 
uusitaan. Erona suomalaiseen tyyliin on, että 
huoneistoissa putkia ei upoteta rakenteisiin, 
eikä rakenteita juurikaan pureta. Uudet put-
ket ja hormit koteloidaan tarvittaessa. Myös 
ovet ja ikkunat vaihdetaan uusiin, ja talon ka-
tolle asennetaan aurinkokeräimet.

Saneerauksen vuoksi neliövuokra kohoaa 
4,20 eurosta 5,05 euroon, mutta vastaavasti 
lämmityskulut saneerattavissa asunnoissa 
putoavat 0,60 euroon neliöltä entisen 1,30 
euron sijaan ja talo on uutta vastaava.

Jouluun mennessä koko talon on oltava 
valmis. Tämän varmistamiseksi töitä tekee 
50 ihmistä sisällä ja toiset 50 ulkona. Töissä 
edetään linja kerrallaan. Kuriositeettina mai-
nittakoon, että parvekelasitus tulee Lumo-
nilta, joka Valloxin ja Allawayn ohella on saa-
nut Saksan markkinoilla hyvän jalansijan.

Suunnittelu ja asukkaat avainasemassa

Esisuunnittelu on erittäin tärkeää ja asukasti-
laisuuksia oli jopa puoli vuotta ennen töiden 
aloittamista, ja myös toiveita otetaan vastaan. 
Tavoitteena on häiritä vuokralaisia heidän 
asunnoissaan niin vähän kuin mahdollista.

Työt suunnitellaan hyvin yksityiskohtai-
sella aikataululla eikä siinä sallita poikkea-
mia. Kerralla starttaa 7-8 asunnon rypäs ja 
töitä tehdään joka päivä kello 7.00-18.00. 
Jokaiselle päivälle on tavoite, joka on saavu-
tettava. Tämä myös tarkistetaan ja tässä on 
pysyttävä, muuten järjestelmä ei toimi.

Kussakin asunnossa työt on saatava val-
miiksi seitsemässä päivässä ja tästä ei jous-
teta. Jotta aikataulu pitää, tunkeutuu huo-
neistoon tarvittaessa jopa 16 työntekijää 
kerrallaan. Kaiken kaikkiaan yhden asunnon 
kimpussa työskentelee 18-20 työntekijää.

“Saneeraus aloitetaan maanantaina pur-
kutöillä ja porauksilla, viikonloppuna asunto 
viimeistellään ja seuraavana maanantaina 
asukas muuttaa takaisin. Lisäaikaa emme 
anna yhtään. Tarvittaessa töitä tehdään kel-
lo 22.00 asti, jos aikataulu uhkaa lipsua”, 
Köhler painottaa. “Tiukka aikataulu helpot-
taa myös urakkalaskentaa.”

Kuusi kuukautta, seitsemän päivää

Koska uudisrakentamisen tahti on hidasta, 
satsataan Saksassa saneerauksiin. Esimer-
kiksi Städtische Wohnungsbau GmbH Göt-
tingen eli kaupungin asuntorakennusyhtiö 
tekee tätä nykyä kaikki putki-, ilmanvaih -
to-, katto-, ikkuna-, ynnä muut saneeraukset 
uudisrakentamisen standardien mukaan. 
Näin saavutetaan tehokkain mahdollinen 
tulos, jolla energiankulutuksen huiput saa-
daan leikattua pois.

“Olemme saneeranneet jo tuhansia asun-
toja ja säästäneet parhaimmillaan yli 50 pro-
senttia energiankulutuksessa aiempaan ver-
rattuna. Parhaimpiin tuloksiin olemme pääs-
seet vuokrataloissa, joihin olemme asenta-
neet ajanmukaisen ilmanvaihtojärjestelmän 
lämmöntalteenotolla.” rakennusyhtiön toimi-
tusjohtaja Rolf Georg Köhler kertoo.

Tänä vuonna ohjelmassa on 540 asun-
non saneeraus tai rakentaminen, mikä tekee 
12 prosenttia asuntokannasta yhtiön 4 500 
asunnosta. Kaikkiaan Köhler aikoo seuraavan 
kuuden vuoden kuluessa uhrata 60 miljoonaa 
euroa 2 000 asunnon saneeraamiseen, kuten 
hän itse ilmaisee: “energetisch komplett, eli 
mahdollisimman energiatehokkaaksi”.

“Uudisrakentaminen on helppoa, voi teh-
dä melkein mitä vain. Saneeraus on hanka-
laa, ja joskus täytyy miettiä asioita talou-
denkin kannalta, ovatko toimet järkeviä. En 
tiedä, toimimmeko oikein, mutta on väärin 
jättää tekemättä mitään. Emme voi jäädä 
odottamaan tekniikan kehitystä, koska se 
kehittyy koko ajan”, Köhler laukoo.

Esimerkkikohteeksi valitun 61 asuntoa 
käsittävän vuokratalon saneeraus kestää 
puoli vuotta. Vaikka talo ei ole valtaisa, on 
saneerausurakan arvo 3,4 miljoonaa euroa. 
Täysremontille tulee hintaa yli 1 000 euroa 
neliöltä. Köhlerin mukaan olikin hilkulla, et-
tei rakennusta purettu.

Talon tilijulkisivu on kohteessa pahasti 
halkeillut, minkä vuoksi julkisivu puretaan ja 
uusitaan. Seinille asennetaan 12 senttimet-
rin paksuinen lisäeristys uuden julkisivun 
lisäksi, mikä nostaa kohteen kustannuksia 
merkittävästi.

“Jos urakka olisi ollut 100 000 euroa 
kalliimpi, emme olisi toteuttaneet hanket-
ta lainkaan. Näillä hinnoilla se olisi ollut jopa 
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Taloyhtiön saunan hoito 

ja kunnostus

Oma tupa oma lupa -sanonta pätee myös kerrostalojen 
saunojen osalta. Vanhempien kerrostalojen yhteisissä 
saunoissa on oma nostalgiansa, omassa saunassa puo-
lestaan itselle kulloinkin sopiva aikataulu. Yhteissauna-
kulttuuri elää onneksi vielä ja saunoja onkin kunnostettu 
ja modernisoitu. Investoinnille halutaan kuitenkin pitkää 
käyttöikää.

kaan tulisikin huolehtia perus-
hygieniasta saunomisen yhtey-
dessä ja sauna tulisi jättää siis-
tiksi seuraavaa saunojaa varten. 
Näiden lisäksi olisi hyvä muistaa 
muutama asia, jotka vaikuttavat 
saunatilojen elinkaareen.

Käytä vettä järkevästi

Joillain saunojilla on tapana 
kastella löylyhuone kauttaal-
taan ennen saunomista. Syitä 
on useita. Löylyhuone, etenkin 
lauteet halutaan huuhtoa edel-
lisen kävijän jäljiltä. Löylyhuone 
halutaan kostuttaa kunnolla, jot-

ta löylyt ovat mukavan kosteat. 
Joku taas voi pitää saunaa liian 
kuumana ja suihkuttaa siksi vet-
tä sekä seinille että kiukaalle ja 
antaa kuumuuden tasaantua, 
ennen sinne menemistä.

Lähtökohtaisesti löylyhuo-
neessa ei saisi roiskia vettä 
muualle kuin kiukaalle. Pienet 
roiskeet ohi kiukaan eivät hait-
taa mitään, mutta säännölli-
nen löylyhuoneen perusteelli-
nen kastelu saattaa aiheuttaa 
tilanteen, jossa sauna ei kuivu 
kunnolla missään vaiheessa ja 
pahimmillaan vettä voi joutua 
rakenteisiinkin. Veden järkevä 

Taloyhtiöissä, etenkin kerrosta-
loissa, on vielä nykyisinkin yh-
teiset saunatilat, jotka toimivat 
saunavuoroperiaatteella. Huo-
neistokohtaiset saunat ovat 
yleistyneet 90-luvulta alkaen 
ja niitä on tehty vanhempiin-
kin asunto-osakkeisiin, mutta 
useissa taloyhtiöissä halutaan 
pitää vielä kiinni yhteissaunois-
ta. Yleensä nämä saunat ovatkin 
erittäin hyviä, niistä saa hyvät 
löylyt, ne ovat tilavia isomman-
kin perheen yhteiseen saunomi-
seen. Viihtyisyyden kannalta on 
kuitenkin tärkeää, että sauna on 
kunnossa ja siisti. Kunkin asuk-

Teksti: Tapio Näslund

 Kuvat: Suorakanava Oy
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muut ajan mukanaan tuomat jäljet saunas-
sa voivat myös olla hyvä syy aloittaa sauna-
remontti.

Perusteellinen tarvekartoitus

Kun saunaosasto sitten päätetään remontoi-
da, on hyvä miettiä remontin laajuus huolel-
la. Mikäli on syytä olettaa, että rakenteissa 
on kosteusvaurioita, saunatilojen vesieris-
tys ei ole riittävä tai puuttuu kokonaan tai 
kiinteistön putkistot ovat erittäin vanhoja ja 
kaipaisivat luultavasti uusimista, on syytä 
varautua perusteelliseen remonttiin. Re-
montointitarpeen kartoituksessa kannattaa 
yleensä käyttää apuna ammattilaisia.

Kun tarvekartoitus sitten on tehty, siirry-
tään tarjouspyyntövaiheeseen. Kun aiotusta 
kunnostuksesta on saatu tarvittavat tarjo-
ukset, tehdään päätös hankkeen rahoitta-
misesta ja aloittamisesta. Ammattilaisten 
toteuttamana remontti ei kestä kohtuutto-
man pitkään.

Lauteiden ja saunan pintamateriaalien 
purku, vesieristyksen asennus ja pintojen 
uusiminen ei vie aikaa viikkotolkulla ja nyky-
aikaisilla pintaan asennettavilla komposiitti-
putkilla myös putkiremontti voidaan toteut-
taa nopeasti ja rakenteita rikkomatta.

Mahdolliset vesivahingot vievät aikaa 
ja vaikka varsinaisia vaurioita ei olisikaan 
päässyt muodostumaan, voidaan joutua kui-
vaamaan rakenteita ennen uusien pintojen 
asentamista ja se saattaa hieman viivästyt-
tää remontin valmistumista. Viihtyisä ja ter-
veellinen saunomisympäristö on kuitenkin 
meille suomalaisille tärkeä asia ja jopa tär-
keä osa elämää. Siksipä saunomisviihtyvyy-
teen kannattaa uhrata aikaa ja rahaa.

Huoneistosauna

Taloyhtiön yhteisen saunan vaihtoehtona voi 
olla asuntokohtaisten, ns. huoneistosauno-

jen rakentaminen. Huoneistosaunan raken-
tamisen edellytyksiin kannattaa kuitenkin 
perehtyä huolellisesti. Esimerkiksi kiinteis-
tön ilmanvaihto saattaa olla riittämätön, vie-
märöinti ja vesijohtojen uusiminen saattavat 
tulla ajankohtaisiksi samanaikaisesti. Lisäksi 
asuntoihin sijoitettavalle saunalle tulisi löy-
tää tila järkevää toteutusta ajatellen.

Oleellista on tietysti selvittää sekä yhtiön 
hallitukselta tai isännöitsijältä sekä raken-
nusvalvontavirastosta vaadittavat ilmoitus- 
ja lupamenettelyt. Vanhoihin huoneistoihin 
sijoitettavat huoneistosaunat ovat usein 
varsin pieniä ja niissä ei päästä saunomis-
nautinnoltaan suuren talosaunan tasolle, 
mutta niiden selkeänä etuna on vapaus ja 
riippumattomuus muista asukkaista ja sau-
nomisen ajankohdista. Sauna ja saunomi-
nen ovat myös arvokysymyksiä.

käyttö saunottaessa on muutenkin suo-
tavaa. Vaikka taloyhtiöissä veden kulutus 
jakautuu usein kaikille asukkaille yhteises-
ti ja saunomisesta maksetaan erikseen, 
vettä tulisi säästää. Peseytyminen ennen 
ja jälkeen löylyyn menoa on toki suotavaa, 
mutta näiden kertojen jälkeen suihku tulisi 
aina sammuttaa.

Lapsille olisi hyvä opettaa jo pienestä pi-
täen hyvät vedenkäyttötavat, mutta eivät-
hän lapset olisi lapsia, jos he eivät joskus 
innostuisi vesisotasille saunassa. Tästäkin 
tulisi lasten kanssa keskustella. Oma esi-
merkki monissa asioissa on tärkeää.

Peseytymisen päätteeksi pesutilat tulisi 
jättää siistiksi seuraavaa saunojaa varten ja 
hyvä tapa on esimerkiksi hankkia saunaan 
lasta, jolla voi laasta enimmät vedet lattia-
kaivoon, etenkin jos lattialta huuhdotaan 
saippuaa yms. pois peseytymisen jälkeen. 
Tämä on hyvä asia myös saunan kuivumi-
sen kannalta. Kun viimeinen saunoja vetää 
lastalla enimmät vedet lattiakaivoon, jää 
ilmanvaihdolle huomattavasti vähemmän 
kuormitusta saunan kuivumisesta.

Korjaustarpeet

Jos saunavuoronsa yhteydessä havaitsee 
jotain korjattavaa, on asiasta hyvä ilmoittaa 
yhtiön hallitukselle, isännöitsijälle tai suo-
raan kiinteistöhuollosta vastaavalle mah-
dollisimman pian. Ohjeet ilmoitusmenet-
telystä löytyvät varmaan saunan pukeutu-
mistilasta.

Esimerkiksi irtonaiset tai irtoamassa ole-
vat laatat saattavat olla merkki orastavasta 
kosteusvauriosta. Lauteiden kunnossa ha-
vaitut viat taas saattavat olla myös turval-
lisuusriski. Korjaustarpeiden ilmaantuessa 
voidaan sitten ratkaista, onko syytä tehdä 
perusteellisempi saunan kunnostus, vai 
korjataanko vain välttämättömimmät asiat. 
Yleinen kuluneisuus ja pinttynyt lika ynnä 
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Oltermannintie 7 on sekä pääl-
tä että sisältä hyvin hoidetun 
oloinen taloyhtiö. Kun talo 
lähentelee 20 vuoden ikää, 
tarvitaan aina jotain pientä 
kunnostusta ja ratkaisujen 
”päivittämistä”.

Asukkaat muuttivat taloon 1993. Kaikki ovat viihtyneet hyvin ja asu-
vat edelleen talossa, kertoo Matti Martikainen, joka on yksi talon 
puuhamiehistä. Kadulta katsoen talo luo siistin ja kohtalaisen ar-
vokkaan vaikutelman. Ulkoseinät ovat kestävää tiiltä ja päällä vaalea 
ruiskute. Harjakatolla on betonikattotiili. Kattorakenteet muodos-
tavat avaran olohuoneen kohdalla loivasti nousevan nykymuodin 
mukaisen vinon sisäkaton. Talo lämpenee kaukolämmöllä ja ilman-
vaihdosta huolehtivat asuntokohtaiset poistopuhaltimet. Rakennus 
edustaa aikansa laadukasta standarditasoa ja energiatehokkuuden 

Puhallusauton lastitilassa on puhallus-
kone ja villaa noin 150–200 m3. Työparista 
toinen syöttää puhallusvuorivillaa konee-
seen ja toinen hoitaa puhallusletkua ul-
lakolla. Kauko-ohjaimella ullakolta käsin 
puhaltaja ohjaa puhalluskonetta.

Taloyhtiöissä kiinnostus-
ta energiatehokkuuteen
Pääkaupunkiseudulla ja Etelä-
Hämeessä toimivan Anpe Oy:n 
toisen polven yrittäjänä jatkava 
Hannu Pesola kertoo, että sel-
vä herätys energiansäästöön on 
tapahtunut.

“Ilmeisesti vaikutus on mo-
nen asian summa. Ilmaston-
muutos ja rajalliset, loppuvat 
energiavarat huolettavat. Valtio-
valta neuvoo ja ohjeistaa ihmisiä 
ja energiatehokkuus on koettu 
kaikkien yhteiseksi eduksi”, ar-
vioi Pesola.

“Mutta kyllä raha, eli lämmi-
tyskulujen säästö suhteessa li-
säeristyskuluihin, on asiaan pa-
remmin perehtyneiden painavin 
motiivi” Pesola jatkaa.

“Olemme tehneet kokonais-
valtaisia yläpohjien saneera-
uksia, jolloin kaikki eristeet on 
imetty suurtehoimurilla pois, 
höyrynsulut on tiivistetty, tuu-
lenohjaimet reunoille rakennet-
tu ja tehty kulkusillat. Tarvitta-
vat toimenpiteet arvioidaan aina 
yhdessä kiinteistön omistajan 
kanssa”.

Anpe Oy on toiminut alalla yli 
30 vuotta ja koko ajan Parocin 
yhteistyökumppanina. “Meillä 
on aina ajan tasalla oleva Paro-
cin asiantuntemus energiate-
hokkuuden ja eristämisen alal-
ta ja Paroc on ollut alan johtava 
edelläkävijä Suomessa ja on yh-
dessä VTT:n kanssa tuonut uu-
sia energiatehokkaita ratkaisuja 
rakentamiseen” toteaa Pesola 
tyytyväisenä.

Yläpohjan lisäerist

As.Oy Oltermannintie 7 Helsingissä on 1990-luvun alussa raken-
nettu kolmen perheen rivitalo. Rakennus on siistin ja huolitellun 
oloinen ja yhtiö on ilmeisen hyvin hoidettu. Viime vuoden lopul-
la yläpohjaan lisättiin noin 200 mm Parocin puhallusvuorivillaa 
ja vaikutus todettiin sekä lämmityskuluissa sekä tasaisempana 
lämpönä asuntojen oleskelutiloissa.

Suurtehoimurilla lähtee sepelistä 
lähtien kaikki irtotavara. Siisti ja te-
hokas tapa poistaa vanhoja eristeitä 
remonttikohteissa.

Teksti: Pekka Rönkkö

 Kuvat: Paroc Oy
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osalta vakiotasoa. Alkuvaiheessa havaittiin 
että talon alakerran ulkoseinien ulkopuolelta 
puuttuivat eristeet ja salaojat. Rakentajalta 
oli onneksi sisällä takuurahoja, joilla saatiin 
asia hoidettua kuntoon.

Energiatehokkuutta parannettiin

“Joskus talven kylmillä säillä havaitsin pien-
tä viileyttä oleskelutiloissa”, muistelee Mar-
tikainen. “Kesän yhtiökokouksessa ehdotin 
yhtiökumppaneille yläpohjan lisäeristystä ja 
sainkin heti tehtäväkseni alkaa hoitamaan 
asiaa”. “Muistin jostain lukeneeni, että ylä-
pohjanlisäeristys on edullinen ja tehokas 
tapa parantaa energiatehokkuutta”, kertoo 
Martikainen.

Talossa oli hyvin tyypillinen 300 mm pu-
hallusvillaeristys, jota lähdettiin paranta-
maan. Netistä löytyi lohjalainen Anpe Oy, 
joka on ollut jo reilu 30 vuotta Parocin laa-

tys pudotti lämmityslaskua

Kaikki talon asukkaat ovat 
alkuperäisiä ja Matti Mar-
tikainen on yksi talon puu-
hamiehiä. Päätöksen teko 3 
perheen yhtiössä on helppoa. 
Ollaan joko yksimielisiä tai 
2/3 enemmistö voittaa. Kes-
kusteluyhteys tuttujen kesken 
on mutkatonta ja päätökset 
voi tehdä hetkessä.

oli, että naapureilla termostaatit eivät rea-
goineet pienempään lämpöhäviöön. Mutta 
pian tämä huomattiin ja saatiin koko yhtiös-
sä säädettyä lämmitys uudelle pienemmälle 
teholle. Myös kylmien säiden aikana oleske-
lutiloissa havaittu viileys hävisi. Taloyhtiös-
sä ollaan nyt hyvin tyytyväisiä päätökseen 
ja toimenpiteiden tulokseen.

Kolmen perheen yhteisössä päätöksen 
teko yleensä on hyvin helppoa, kun kaikki tun-
tevat toisensa ja asioista voi pienessä yhtiössä 
keskustella jatkuvasti ilman muodollisia koko-
uksia. Isoissa taloyhtiöissä tämänkin kaltaiset 
taloudellisesti hyvin kannattavien päätösten 
tekeminen voi viedä jopa vuosia.

Parocin valtuuttamat Puhallusvillaurakoitsi-
jat löydät osoitteesta www.paroc.fi  -> pien-
taloeristeet -> jälleenmyyjät

dunvalvontaan sitoutunut puhallusvillaura-
koitsija. Sieltä tuli mies katsomaan paikan-
päälle ja samassa yhteydessä kuvasi ja mit-
tasi kohteen. Pian tulikin urakoitsijan tarjo-
us, jossa oli reunojen välttämätön korotus 
ja lisäeristys 500 mm kokonaispaksuuteen. 
Kun hinta saatiin, syntyi yhtiössä päätös 
heti. Työ tilattiin ja muutaman päivän kulut-
tua oli miehet ja kalusto paikalla. Työ sujui 
reilusti yhdessä päivässä ja talo sai tuhdin 
puhallusvuorivillakerroksen yläpohjaan.

Vaikutus alkoi tuntua

Talossa on asuntokohtainen energiankulu-
tuksen mittaus. “Meillä päätyasunnossa on 
aiemmin ollut aina hieman suurempi läm-
mönkulutus kuin naapureilla. Mutta kun en-
simmäiset laskut eristyksen jälkeen tulivat, 
meillä olikin pienempi kulutus kuin naapu-
reilla”, myhäilee Martikainen. Syynä tähän 
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Kustannusarviot työvaiheittain

Ohjelmassa eri remonttikohteita tarkastel-
laan vaiheittain, aivan kuten niitä itse työ-
maallakin tehdään. Arvion tekijä voi esimer-
kiksi ensin laskea mitä maksaa rivitalon van-
han peltikatteen vaihtaminen uuteen kat-
teeseen. Uudeksi katteeksi voidaan valita 
tiilikate, huopakate, muovipinnoitettu pelti, 
konesaumattu pelti, kiviteräskate tai vaik-
ka kupari. Valintojen jälkeen ohjelma kertoo 
mitä kustannukset ovat purkutöiden osalta 
ja mitä vastaavasti uuden katteen osalta.

Paljonko eri työvaiheisiin menee aikaa?

Sen lisäksi että ohjelma kertoo kokonaiskus-
tannusarvion, se myös erittelee kyseiseen 
työhön ja sen eri työvaiheisiin työntekijäl-
tä kuluvan ajan. Esimerkiksi pesuhuoneen 
täydellistä remonttia laskettaessa ohjelma 
kertoo kuinka monta tuntia menee vanhan 
pinnoitteen poistamiseen, tasoitustöihin, 
vesieristeen tekoon, laatoitukseen ja sisäka-
ton uudelleen paneloimiseen. Ja nuo kaikki 
luonnollisesti erikseen.

Mitä tarvikkeita työssä tarvitaan

Ohjelmassa arvion tekijä valitsee kohteen 
vaatimat työvaiheet sekä niihin haluamansa 
rakenneratkaisut valmiista valikoista. Tämän 
jälkeen ohjelma kertoo tuotenimikohtaisesti 

mitä tuotteita työssä tarvitaan tai suositel-
laan käytettäviksi. Näin remontintekijän ei 
tarvitse erikseen kaivaa selville mitkä tuot-
teet ja tuotenimikkeet kyseiseen työhön 
soveltuvat.

Tarvittavien tuotteiden tarkat tuotetiedot

Ohjelman esittämistä tarvikkeista on suu-
rimmasta osasta myös linkit suoraan kysei-
sen tuotteen yksityiskohtaisiin tietoihin, eli 
tuotekortteihin. Tämän avulla esimerkiksi 
kylpyhuoneen remontoija näkee helposti 
kuinka suurissa pakkauksissa vesieristettä 
tms. materiaalia on saatavissa.

Tarvittavien tarvikkeiden määrä

Ohjelma kertoo mikä on kyseiselle tuotteel-
le yleisesti käytettävä hukkaprosentti sekä 
kuinka paljon sitä tarvitaan neliötä tai juok-
sumetriä kohden. Samoin se laskee puoles-
tasi kuinka paljon sitä kaiken kaikkiaan koko 
hankkeessa tarvitaan.

Tarvikkeiden yksikköhinnat

Jotta tarvikkeiden hankinnassa ei tulisi ikä-
viä yllätyksiä kertoo ohjelma myös tuottei-
den yksikköhinnat. Esitettyjä hintoja voit 
omien tinkimistaitojesi ja isompien ostoeri-
en avulla pienentää.

Ohjelma huomioi remontoijan omat tarvike- ja 
työhinnat

Ohjelma huomioi myös remontoijan omat 
työ- ja tarvikehinnat. Toisin sanoin jos teet 
työn itse voit laittaa työn hinnaksi 0 euroa 
tunnilta tai kulloinkin työntekijälle maksa-
masi muun hinnan. Samoin tarvikkeiden 
osalta voit muuttaa hintaa tai poistaa sen 
kokonaan.

Ohjelmaa käytetään netin välityksellä

Kustannusarvio-ohjelmaa käytetään netin 
kautta suoraan Rakentaja.fi /taloyhtiö -sivuil-
ta ja näin kaikki hinta- ym. päivitykset tulevat 
välittömästi ilmaantuessaan kaikkien käyt-
töön. Ohjelma on siis jatkuvasti ajantasalla. 
Kaikki tehdyt kustannuslaskelmat tallentu-
vat automaattisesti Oma yhtiö/osake -valik-
koon josta ne omien tunnusten kautta ovat 
myöhemmin löydettävissä.

RemonttiOptimi opastaa työvaiheissa

Ohjelman kautta avautuvat myös sekä tuo-
te- että työvaihekohtaiset ohjeet. Rakenta-
ja.fi -TV:n kautta voi remontoija myös katsoa 
erilaisten työvaiheiden toteutustapoja. Nämä 
työvaiheopastukset on toteutettu erilaisissa 
seurantakohteissa, joita Rakentaja.fi  -sivulla 
on jo pitkälti toista sataa kappaletta.

RemonttiOptimilla lasket remontin kus-
tannukset käden käänteessä…

Remonttien 

kustannuslaskenta
Rakentaja.fi /taloyhtiö -palvelu sisältää taloyhtiöiden ja osakkaiden kustannuslaskentaohjelman, 
RemonttiOptimin. Kun taloyhtiö liitetään palveluun aukeaa kaikille yhtiön osakkaille ilmaiseksi 
käyttöön RemonttiOptimi kustannusarvio-ohjelma. Ohjelmaa kehitetään jatkuvasti mutta jo nyt 
sen avulla voidaan laskea lähes kaikki yhtiön sisäpuoliset sekä osakehuoneistojen korjaustöi-
den kustannusarviot. Ulkopuolisissa töissä ohjelma auttaa tällä hetkellä pienempiä paritalo- ja 
rivitaloyhtiöitä mutta jatkossa myös isompien kohteiden julkisivuun kohdistuvat remontit opas-
tuksineen ja laskentatietoineen löytyvät ohjelmasta.

Teksti: Pentti Teponoja

 Kuvat: Suorakanava Oy
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RemonttiOptimin käyttö

Vaihe 1.
Kohteen luominen tai jo luodun 
kohteen valitseminen.
– Uusi kohde luodaan valitse-
malla uusi kohde ja täyttämällä 
kohteen perustiedot.
– Luodut kohteet löydät “Lis-
taa kohteet”. Eli jos esimerkiksi 
taloyhtiösi on jo kirjannut kaik-
ki osakkeet ohjelmaan löydät 
oman osakkeesi tältä listalta.

Vaihe 2.
Valitaan luotu kohde “Käppärän 
Puistikko” käsittelyyn.

Tässä mallissa Käppärän 
Puistikko on jo laskettu. Saat 
yhteenvedon huonetiloittain. 
Huonetilan saat käsittelyyn klik-
kaamalla huonetilan perässä 
olevasta plussasta.

Vaihe 3.
Valitaan haluttu huonetila “Kä-
ppärän Puistikon keittiö”, saat 
keittiön eritellyn yhteenvedon.

Vaihe 4.
Valitaan halutun huonetilan re-
monttikohde “Käppärän Puisti-
kon keittiön seinät”, voit alkaa 
päivittämään ko. kohteen re-
monttitietoja.
Lähtötietoina:
– Huoneen mitat
– Oletustuntihinta, tätä voit 
päivittää jokaisessa eri työvai-
heessa
Valitut työt:
– Valitut työt on laitettu tietokan-
taan, josta voit alasvetovalikosta 
valita halutun
– Oletuksena käytetään tunnet-
tuja materiaaleja, joihin voit päi-
vittää omia hintojasi. Materiaa-
leista on lisätietolinkki ja yleen-
sä työohjeet.
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lmalämpöpumpun sijoitus ja ongelmat

Ilmalämpöpumpun hankintaa ja asennusta 
suunnitellessa saattaa kuitenkin tulla vas-
taan useita ongelmia. Lämpöpumppu muo-
dostuu kahdesta varsinaisesta yksiköstä. 
Sisäyksikkö, joka tuo ja levittää lämmön si-
sälle sekä ulkoyksikkö joka kerää lämmön 
ulkoilmasta. Lämpö johdetaan ulkoyksi-
köstä sisäyksikköön putkia pitkin. Yleensä 
isoimmaksi ongelmaksi muodostuu juuri 
ulkoyksikön sijoitus. Ulkoyksikön on oltava 
mahdollisimman lähellä sisäyksikköä jotta 
lämpöenergia saadaan siirrettyä sisäyksiköl-
le. Ulkoyksikkö kerää lämmön ympärillään 
olevasta ilmasta joten sitä ei ole energiate-
hokasta sijoittaa esimerkiksi autotalliin tai 
autokatokseen koska kerätessään lämmön 
ympäriltään, se luonnollisesti jäähdyttää 
käyttämänsä ilman. Koska lämpöpumpun 
sisäyksikkö usein pyritään sijoitta-
maan keskeiselle paikalle kiinteis-
tön sisälle energian maksimaalisen 
hyödyn saamiseksi, hyvin usein ul-
koyksikkö on sijoitettava keskeiselle 
paikalle talon julkisivua. Lämpöpum-
pun ulkoyksiköt harvoin istuvat ta-
lon ulkonäköön. Jo tämä saattaa olla 
monelle este hankkia ilmalämpö-
pumppu. Lisäksi suositaan pumpun 
sijoittamista mahdollisimman alas. 
Pumpun tuottaessa lämpöä syntyy 
kondensiovettä jopa kymmeniä lit-
roja päivässä. Ulkoyksikön ollessa 
korkealla, se kastelee pahimmassa 
tapauksessa koko seinän.

Lisäksi useiden taloyhtiöiden 
säännöt kieltävät asentamasta 
minkäänlaisia teknisiä laitteita ru-
mentamaan talon ulkonäköä ja yh-
teineväisyyttä. Säännöissä voidaan 
myös vaatia yhtenevää laitetta jo-
kaiselle. Tämä taas sitoo jokaisen 
valitsemaan tietynlaisen laitteen ja 
esimerkiksi erikokoisiin asuntoihin 
suositellaan erikokoisia pumppuja. 
Näistä ristiriidoista johtuen monissa 
taloyhtiöissä ei voida lämpöpump-
puja hankkia. 

Kevään aikana markkinoille on tullut laa-
dukas verhoilu ilmalämpöpumpun ulkoyksi-
kölle. Tällä katoksella saadaan eri kokoiset, 
eri merkkiset, eri malliset ja eri lailla asen-
netut pumput yhtenäisiksi sekä suojaan ul-
koisilta mekaanisilta uhilta. Uhkana lämpö-
pumpulle voi olla esimerkiksi lasten leikit, 
ilkivalta tai pumpun sijoittelusta riippuen 
vahingot muilla esineillä. Pyörivä tuuletin 
ulkoyksikössä houkuttelee lapset mielen-
kiitoisiin leikkeihin joilla saa helposti sato-
jen eurojen vahingon lisäksi jopa sairaala-
reissun aikaiseksi.  Lämpöpumpun tuuletin 
on tehokas laite joka saattaa puutteellisesti 
suojattuna tehdä isoakin vahinkoa varomat-
tomalle. Taajama-alueella julkisivulautakun-
nat ovat antaneet kehotuksia siirtämään tai 
verhoilemaan laitteet asianmukaisesti. Lait-
teen siirto on hyvin kallista ja vaatii aina am-
mattimiehen tekemään tarvittavat muutos-

työt. Usein pelkkä pumpun verhoilu säästää 
tältä vaivalta ja näiltä kuluilta.

Suojaverhoilut ilmalämpöpumpuille

Monet ovat päättäneet itse tehdä suojaver-
hoilun pumpulleen. Verhoilua suunnitelles-
sa ja tehdessä tulee kuitenkin huomioida 
turvallisuustekijät sekä muut pumpun vaa-
timat edellytykset verhoilulta. Lämpöpum-
pun läpi kulkee suuria määriä ilmaa joten 
ilmankierron vaatimukset on huomioitava 
ja turvattava kaikissa olosuhteissa. Pakka-
sessa lämpöpumppu työntää kovalla voi-
malla kylmää, joka osuessaan verhoiluun 
muodostaa herkästi kuuraa. Koska lämpö-
pumppu luonnollisesti työskentelee eniten 
juuri kylmällä, kuura muodostuu edessä ole-
vaan esteeseen nopeasti. Ongelma kertaan-
tuu esimerkiksi verhoilun ollessa liian tiivis, 

väärää materiaalia tai väärällä tapaa 
muotoiltu. Lämpöpumppumyyjät ja 
asentajat suosittelevat hankkimaan 
tarkoitukseen suunnitellun verhoi-
lun. Koska ulkoyksiköt on sijoitettu 
alas lasten ulottuville, olisi ne syytä 
aina verhoilla. Verhoiltu ulkoyksikkö 
istuu talon ulkonäköön hyvin ja talon 
väriin maalattuna sulauttaa pumpun 
huomaamattomaksi. Taloyhtiöille on 
nyt tarjolla mahdollisuus yhteinäistää 
ulkoyksiköt ja näin tuoda lämpöpum-
pun hankinta mahdolliseksi kaikille. 
Lämpöpumppujen asentajat voivat 
hankkia pumppuihin jo niitä tilatessa 
yhdenmukaiset verhoilut ja asentaa 
ne pumppujen asennuksen yhtey-
dessä. Katokset voi hankkia ja asen-
taa myös pumppujen asennuksen jäl-
keen. Laadukkaissa suojakatoksissa 
on huomioitu asennus sekä erilaiset 
kiinnitykset pumpuille. 

Suojakatoksia on myynnissä osoit-
teessa www.rakentaja.fi /jasentukku

Energiansäästöä 

turvallisesti ja tyylikkästi

Teksti: Mika Saarinen

 Kuvat: Hyvärpuu

Ilmalämpöpumppu on kiihtyvää vauhtia yleistyvä energiansäätömuoto sekä mukavuuden 
tuoja niin uusissa kun vanhoissakin kiinteistöissä. Lämpöpumpun voi hankkia joko lisäläm-
mön tuojaksi tai esimerkiksi osaksi vesikiertoista lämmitysjärjestelmää. Lisäksi ilmalämpö-
pumput puhdistavat ja kierrättävät sisäilmaa lisäten asumismukavuutta.

Ennen ja jälkeen.
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Hyvä lukija!

Ensimmäisen Taloyhtiö-lehden 50 000 kappaleen paino on nyt jaettu taloyhtiöille ja niiden toimintaan 
vaikuttaville sidosryhmille. Olet yksi lehden saajista. Toivottavasti olet ehtinyt tai ehdit piakkoin paneu-
tua koko sisältöön. Kun olet sen tehnyt, haluaisimme todella mielellämme kuulla palautettasi lehden 
onnistuneisuudesta. Kaikkien vastanneiden kesken arvomme 10 kpl Suomalainen koti -sisustuskirjaa, 
arvo 68 euroa. Pyydämme, että vastaisit pari minuuttia kestävään kyselyyn netin kautta, jolloin vas-
tauksesi tallentuu suoraan järjestelmäämme.

Tutkimus löytyy linkistä www.rakentaja.fi /taloyhtiolehti

Taloyhtiö-lehden lukijatutkimus

Kiitos vastauksistasi. Jos haluat osallistua arvontoihin, täytä alla olevat tiedot. Vastaukset käsitellään nimettöminä.

Nimi _______________________________________________________________________________

Osoite _______________________________________________________________________________

Puh _______________________________________________________________________________

Sähköposti _______________________________________________________________________________

1 Lehden kansi asteikolla 10-4

O 10 erinomainen
O 9 oikein hyvä
O 8 hyvä
O 7 tyydyttävä
O 6 välttävä
O 5 huono 
O 4 oikein huono

2 Lehden taitto 10-4 

O 10 erinomainen
O 9 oikein hyvä
O 8 hyvä
O 7 tyydyttävä
O 6 välttävä
O 5 huono 
O 4 oikein huono

3 Lehden yleinen kiinnostavuus ja taso verrattuna alan muihin lehtiin

O Paljon parempi 
O Hieman parempi 
O Vastaavaa tasoa
O Hieman huonompi
O Paljon huonompi

4 Valitse 3-5 oman toimintasi ja näkökulmasi kannalta mielenkiin-
toisinta juttua. Järjestyksellä ei ole väliä.

O Remontoinnin tienhaarat 3
O Taloyhtiöprojektin synty ja tavoitteet 4
O Kaikille avoimet palvelut 5
O Isännöitsijän ja hallituksen yksilöllinen tietopankki 6
O Osakkaan ja asukkaan yksilöllinen tietopankki 8
O Lähetä taloyhtiösi tiedot meille 9
O Uusi asunto-osakeyhtiölaki tulossa 10
O Satoa parvekkeelta 11
O Energiatodistus antaa taloyhtiölle päätösten perusteet   12

O Korjaustyön kotitalousvähennys kannattaa käyttää 14
O Pyykinkuivaushuoneesta asunto 16
O Energiansäästöstä vuoden 2008 Taloyhtiöteko 18
O Rakennus Lohja Oy luottaa Icopalin valokateosaamiseen 20
O Palvelun laatu ratkaisee putkiremontissakin 22
O Vanhan julkisivun korjaus pienentää energiakustannuksia 24
O Sankari vai konna? 28
O Seinä-wc:lla uutta ilmettä ja helppoutta siivoukseen 30
O Tee parannus, paranna tehokkaasti 32
O Talkoot yhdistävät ja erottavat 33
O Huoneistokohtainen ilmanvaihto kerrostaloon 36
O Suorakanava osaksi Sanoma-konsernia 38
O Julkisivusaneerauksella energiatehokkaita kerrostaloja 39
O Suunnitteluapu tekee remontista vaivattomamman 40
O Elinkaariajattelu mukaan korjausrakentamiseen 42
O Takaavatko järjestyssäännöt rauhan taloyhtiössä? 44
O Auroranlinna sai arvoisensa pihan 46
O Miten remontti normaalisti etenee taloyhtiössä? 48
O Kattoremontti kannattaa tehdä ajoissa 50
O Vaivaton putkiremontti vailla vertaa 52
O Tarkastetut ja turvalliset leikkivälineet 54
O Ilmanvaihdolla on ratkaiseva rooli asuntosaneerauksessa 56
O Taloyhtiön saunan hoito ja kunnostus 58
O Yläpohjan lisäeristys pudotti lämmityslaskua 61
O Remonttien kustannuslaskenta 62
O Energiansäästöä turvallisesti ja tyylikkästi 64
O Pinnalle pulpahtaneita 66

5 Näkökulmasi

O Isännöinti
O Kiinteistönhuolto
O Omistaja/ei asukas
O Omistaja-asukas
O Suunnittelu
O Urakointi
O Viranomainen
O Muu ammattilainen
O Muu taho
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Rudus etsii Kesän Kauneinta Pihaa´09!

Kilpailuun voi osallistua kuka vaan lähettä-
mällä yhden kuvan ehdokkaaksi Kesän kau-
neimmaksi Pihaksi 09 (1 kuva/osallistuja).

Kuvat tulevat esiraadin päätöksen mukai-
sesti esille nettisivuillemme Ideakuvastoon 
Pihakilpailu-otsikon alle.

Pääpalkintona on upea betoninen Talvik-
ki-maakellari.

Kilpailuun voi myös osallistua äänestä-
mällä nettisivuilla Ideakuvastossa Kesän 
Kauneinta Pihaa 09. Äänestäjien kesken ar-
votaan 5 kpl Mini Malja -istutusastiaa.

Kilpailuaika on 1.4-31.7.2009
Kilpailusivusto on osoitteessa www.ru-

dus.fi /pihakilpailu

Turvahiekkaa ja leikkihiekkaa kullanmuruille

Kiipeily- ja keinualustojen alle tarvitaan Ru-
duksen Turvahiekkaa. Se on leikkialueille 
tarkoitettu pyöreää, periksi antavaa tiivis-
tymätöntä soraa, joka pehmentää lapsen 
putoamista ja vaimentaa muksauksia. Suu-
rin osa leikkikenttien onnettomuuksista ta-
pahtuu putoamisesta maahan ja vammat 
syntyvät useimmiten pään alueelle. Siksi 
keinujen, kiipeilytelineiden ja liukumäkien 
alustat on ohjeiden mukaan varustettava 
iskua vaimentavalla materiaalilla.

Leikkihiekka on puhdasta hienorakeista 
hiekkaa, joka tiivistyy hyvin kauniiden hiek-
kakakkujen muotteihin.

 Lisää väriä kylpyhuoneeseen – 2000 sävyn 
verran!
Kotimaisen IDOn Select-kalustesarja on 
uudistunut. 

Kaappien ovet ja laatikoiden etulevyt voi-
daan maalata asiakkaan toiveiden mukaan, 
ja tarjolla ovat kaikki NCS-värikartan 1950 
väriä. Niiden lisäksi saatavana ovat tietenkin 
mm. perinteiset puulajit, ja lasiovet.

Vaikka valittavana on nyt lähes 2000 vä-
rivaihtoehtoa, sopivan kokonaisuuden va-
litseminen on entistä helpompaa. Teknis-

ten kysymysten ratkaiseminen on siirretty 
tuotantoon ja asiakkaille on annettu vapaat 
kädet tyylin valinnassa.

Runsaan kokovalikoiman ansiosta IDO 
Select –sarjan löytyy sopiva vaihtoehto ko-
tiin kuin kotiin. 

Uponorilta innovatiivinen RS-liitinjärjestelmä
Vain 26 osalla satoja erilaisia liittimiä

Uponor RS -liitinjärjestelmässä voidaan 26 
osasta koota käyttötarpeen mukaan kaik-
kiaan 300 erilaista liitintä. Uusi järjestelmä 
yksinkertaistaa asennustyötä, parantaa sen 
kustannustehokkuutta ja joustavuutta sekä 
nopeuttaa asennusta. 

Uponor-komposiittiputkissa käytettävä 
RS-liitinjärjestelmä kattaa putkikoot 63–
110 mm; pienin liitettävä haaraputkikoko 
on 25 mm. 

Uponor RS -liitinjärjestelmä (RS= Riser 
(nousujohto) System) vähentää asennusliik-
keiden tarvetta varastoida ja kuljettaa työ-
kohteissa lukuisia erilaisia liitinosia ja pie-
nentää riskiä sopivien osien puuttumisesta 
aiheutuvista työkatkoksista. 

RS-liittimet kootaan liittämällä 2” tai 3” 
perusosiin puristusliitinosat. Liitinosat kiin-
nitetään perusosaan helposti paikalleen 
työnnettävällä lukitussokalla. Liitoksen pur-
kaminen on yhtä helppoa ja nopeaa kuin sen 
kokoaminenkin, sillä se tehdään yksinkertai-
sesti sokka poistamalla. 

Ainoana työvälineenä liitoksen tekemi-
seen tarvitaan puristustyökalu. UP-75 puris-

tuskoneella voidaan tehdä puristusliitos nyt 
myös putkikokoihin 90 ja 110 mm. Puristus-
liitos pystytään tekemään työtasolla. 

Lisätietoja:
Uponor Suomi Oy
Tuotepäällikkö Pekka Jalonen
020 129 211

Rautanet –ketju valitsi Icopalin vuoden 2008 
tavarantoimittajaksi

Icopal on valittu vuoden 2008 tavarantoimit-
tajaksi Rautanet – ketjun kevään ostopäivil-
lä. Palkitsemisen perusteena on toiminnan 
jatkuva ja ansiokas kehittäminen yhteistyös-
sä Icopalin, Rautanettien ja Starkin kesken. 
Icopal on osoittanut kiitettävää halukkuutta 
toiminnan kehittämiseen ja lisäarvon tuot-
tamiseen asiakkaille.

Palkinnon jakoi Rautanet -kauppiaiden 
edustajana kauppias Jaakko Koivisto, sekä 
Starkin edustajana Avainasiakaspäällikkö 
Harri Lepistö. 

– Tämä on hieno tunnustus sekä pitkä-
jänteiselle yhteistyölle, että loistavalle alue-
myyntiorganisaatiollemme, toteaa myynti-
johtaja Esa Mäki Icopalista. – Vuoden 2008 
tavarantoimittaja -palkinto osoittaa, että 
yhteistyökykyinen asenne ja aito kiinnos-
tus kumppanuussuhteiden kehittämiseen 
johtaa hyviin asioihin, Mäki lisää.

Rautanet -ketju on vuonna 1998 perus-
tettu rautakauppaketju, joka muodostuu 
itsenäisistä rakennustarvikekauppaa har-
joittavista liikkeistä. Ketjuun kuuluu lähes 
100 alan liikettä maanlaajuisesti. Ketjun jä-
senkauppiaat toimivat tiiviissä yhteistyössä 
Starkki Oy Ab:n kanssa tukeutuen hankin-
noissaan Starkkiin ja sen tavarantoimittajiin. 
Rautanet on kuitenkin oma erillinen ketjun-
sa, jossa ketjupäätösten teko kuuluu kaup-
piaille ja jonka valikoima ja konsepti poikke-
avat huomattavasti Starkin vastaavista.

Palkinnon jako tapahtui Rautanetin kevään ostopäi-
vien iltatilaisuudessa, jossa olivat läsnä Rauta-
net-kauppiaat, starkkilaiset sekä tavarantoimitta-
jat. Icopalin puolesta palkintoa vastaanottamassa 
olivat aluepäällikkö Monica Henriksson (oik.) ja 
myyntijohtaja Esa Mäki (toinen oikealta)

Pinnalle pulpahtaneita
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Rakentaja.fi

TALOYHTIÖ
Liitä taloyhtiösi palvelun jäseneksi

Saat mittavan palvelun – täysin ilmaiseksi
Tutustu ja liity!

Taloyhtiö-palvelukonsepti
kuuluu Rakentaja.fi-palveluihin.

Rakentaja.fi-palveluiden jäsenmäärä (5/09) 280 000.
Kuukausittainen kävijäärä n. 1,1 miljoonaa.

www.rakentaja.fi

Nro: 22/09, pvm: 27.05.09, klo 09:05 , nimipäivät: Ritva Sivuilla nyt: 2815 käyttäjää

� Tuotemapit

Taloyhtiö ja osapuolet

Taloyhtiön talousasiat

Asuinhuoneisto

Kunnossapitovastuut

Taloyhtiön asukasrooli

Korjaushanke prosessina

Suunnittelu ja valvonta

Rahoitus, vakuutus

Maa- ja pohjarakenteet

Perustukset

Rungot

Väliseinät

Vesikatto

Eristäminen

Julkisivut

Ylä - ala- ja välipohjat

Ikkunat ja ovet

Hissit ja portaat

Sisäpintamateriaalit

Parvekkeet

Maalaustyöt

Sauna- ja pesutilat

Keittiö ja kalusteet

Tulisijat ja hormistot

Lämmitys

Vesi ja viemäröinti

Ilmanvaihto

Sähköistys ja valaistus

Tekniikka ja varusteet

Pihatilat

Työkalut ja -koneet

Huolto ja kunnossapito

Rakentaja.fi -palvelut

Tunnus             Salasana

Tunnukset toimivat myös muissa
Rakentaja.fi -palveluissa

Rakentaja.fi Puutarha.net

Info             Liity jäseneksi� �
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Rakentaja.fi/taloyhtiön tietopankkina toimivat vasemman valikon tuotemapit. Valikon otsikoiden alta löytyy kymmenittäin
tuotemappeja, joista edelleen kymmeniä sivuja tietoa taloyhtiöiden korjausrakentamisen eri osa-alueista. Mukana
on niin yleistietoa kuin tuote-esittelyjä luotettavista ja laadukkaista tuotteista. Tuotemapeissa on looginen järjestys
sekä selkeä ja toistuva sisältörakenne. Tuotemappien sisältö on pääosin linkitettyä, jolloin se pysyy helposti ajan
tasalla.

� Rakentaja.fi/taloyhtiön kaikille avoimet palvelut
Rakentaja.fi/taloyhtiö on pääosiltaan avoin kaikille, jotka haluavat erilaista taloyhtiöitä koskevaa tietoa. Kaikille avoin
tieto löytyy sivuston vasemmasta laidasta ja pitää sisällään mm. seuraavia asiakokonaisuuksia: taloyhtiö ja eri
osapuolten rooli, vastuut ja velvollisuudet, taloyhtiön taloussuunnittelu, mitä vastuita seuraa asunnon
myymisestä/ostamisesta, huoneiston vuokraus ja asunnon haltuunotto jne. Myös tuotemappien sisältämät
tuotetietoinformaatiot ovat kaikille avoimia.

� Rakentaja.fi/taloyhtiön jäsenpalvelut
Jäsenpalvelut on tarkoitettu vain Rakentaja.fi/taloyhtiön jäseneksi rekisteröityneille. Rekisteröityessään taloyhtiö saa
käyttöönsä täysin maksuttoman TaloyhtiöOptimin, joka toimii koko yhtiön hallintatyökaluna. Ohjelmaa voi käyttää
esimerkiksi asiakirjojen ja yhteystietojen hallintaan sekä taloyhtiön sisäiseen kommunikointiin (kokouskutsut, ilmoitukset,
sisäinen tiedotus). TaloyhtiöOptimi on myös korjaustöiden kustannusarvio- ja huolto-ohjelma, jolla on helppo tehdä
korjaustöiden kustannusarviot ja tarjouspyynnöt.

� Taloyhtiö-verkkolehti ilmaiseksi sähköpostiin
Taloyhtiö-verkkolehti sisältää runsaasti ajankohtaista ja mielenkiintoista tietoa taloyhtiöiden isännöitsijöille, osakkaille
sekä asukkaille. Verkkolehden pääpaino on taloyhtiöiden saneerauksissa. Lisäksi se sisältää laajaa tuotetietoinformaatiota
ja opastaa myös palvelun käytössä. Verkkolehti ilmestyy alussa kerran kuussa tiivistäen jatkossa tahtiaan. Kuten
palvelu, myös verkkolehti on täysin ilmainen ja sen voi tilata itselleen palvelun kotisivulta osoitteesta
www.rakentaja.fi/taloyhtiö

Vapaasanahaku
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